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Pacta lögmenn bjóða upp á alla almenna lögfræðiþjónustu fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir. Við veitum viðskiptavinum okkar persónulega 
þjónustu á þrettán starfsstöðvum víðsvegar um land, byggða á þekkingu, trausti 
og áreiðanleika sem skilar sér í faglegum og heiðarlegum vinnubrögðum.
 
Með samræmdu upplýsingakerfi og samskiptalausnum 
hafa lögmenn Pacta sem og viðskiptavinir okkar, einstakan 
aðgang að reynslu og sérþekkingu lögmanna stofunnar, 
hvar sem þeir starfa á landinu.

Símanúmer okkar er 440 7900 . pacta@pacta.is . www.pacta.is

Akranes
Akureyri
Blönduós

Dalvík
Egilsstaðir
Húsavík

Ísafjörður
Keflavík
Reyðarfjörður

Reykjavík
Sauðárkrókur

THE PARLEX GROUP
Pacta er virkur aðili að THE PARLEX GROUP og hefur byggt upp 

traust viðskiptasamband og persónulegt tengslanet við virtar 
lögmannsstofur víða um heim. www.parlex.org

Selfoss
Siglufjörður



Útgefandi:Eining-Iðja
Skipagötu14-600Akureyri
Sími4603600-ein@ein.is

www.ein.is

Ábyrgð ar mað ur: 
BjörnSnæbjörnsson

Ritstjóri
ÁsgrímurÖrnHallgrímsson

For síðu mynd: 
TjarnargerðiíEyjafirði,
séðuppíVillingadal.

Mynd:ElsaSigmundsdóttir

Prent vinnsla:
PrentmetOddi

Frjálstera›notaefniúrbla›inu,
íheilde›ahluta,þóþannig

a›heimildarségeti›

30. apríl sl. var síðasti formlegi vinnu-
dagurinn hennar Möddu, Margrétar 
Einarsdóttur, eftir langan starfsferil hjá 
stéttarfélögum og lífeyrissjóðum. Nú síðast 
hjá Einingu-Iðju í 24 ár. Madda mun þó 
verða nýjum skráningar og innheimtu-
stjóra félagsins innan handar fram í ágúst.
Sama dag lét Sigrún Lárusdóttir, fyrrum 
skrifstofustjóri Einingar-Iðju, einnig form-
lega af störfum eftir 46 ára starf fyrir 
Einingu-Iðju og Einingu þar á undan.

Björn formaður sagði eftirfarandi umþessi
tímamótíræðuáaðalfundifélagsinssemfram
fórílokapríl.„Þónokkrarbreytingarhafaorðið
ástarfsmannahaldifélagsinseðaeruaðverða,
ennúnamunSigrúnLárusdóttirskrifstofustjór-
innokkarhættaeftir46ára starfhjá félaginu
og síðar á árinu mun Margrét Einarsdóttir
hætta eftir mjög langan starfstíma hjá lífeyris-

sjóðum og núna í mörg ár sem starfsmaður
okkar.Égætlaekkiaðreynaaðsegjaþaðhvað
dýrmætir starfskraftar þær stöllur hafa verið
okkur. Sigrún og Margrét hafið mikla þökk
fyrirykkarfrábærustörfogekkisístfyrirokkar
frábærasamstarfoghvaðþiðbremsuðuðmig
oft af þegar ég fór á of mikið flug að ykkar
mati. Það verður mikil eftirsjá og missir hjá
samstarfsfólki ykkar. Þið voruð límið í starfs-
hópnum, nú er annara að taka við keflinu.
Gangiykkurbáðumvelaðnjótaþessaðvera
hættar að vinna eftir langan og oft erfiðan
vinnudag.“

Starfsmenn félagsins segja sömuleiðis við
MödduogSigrúnu:Takkfyrirsamstarfiðund-
anfarinárogáratugi.

Fyrir nokkrum árum gaf félagið út bæklinginn „Veistu hvað við getum 
gert fyrir þig?“ á sjö tungumálum, íslensku, dönsku, ensku, pólsku, rúss-
nesku, spænsku og þýsku. Nú er einnig búið að þýða bæklinginn yfir á 
arabísku, tælensku og rúmönsku. Bæklingana 10 má fá á skrifstofum 
félagsins en einnig má finna rafræna útgáfu af þeim á heimasíðu félags-
ins.

Íþessumbæklingerm.a.fjallaðástuttanháttumsjúkrasjóðinn,orlofssjóðinn
ogfræðslusjóðinn.Svaraðerspurningunni„Afhverjustéttarfélög“Fjallaðerum
trúnaðarmennogtilhversþeireru.Útskýrthvaðkjarasamningurerogsagtfrá
hverjirhelstukjarasamningarfélagsinseru.Þáersagtfráhvaðfélagsgjaldiðfærir
viðkomandiogútskýrterfélagafrelsi,enlaunamönnumerfrjálstaðstandautan
stéttarfélaga,þ.e.aðgerastekkifullgildirfélagsmenn.Þáeruþeiraukafélagarþar
sem vinnuveitendum ber að greiða af öllum starfsmönnum sem vinna eftir
kjarasamningum félagsins. Aukafélagar borga en hafa engin réttindi! Borgar
þaðsig?

Takk fyrir samstarfið Madda og Sigrún

Veistu hvað…? 
á tíu tungumálum

Hér má sjá Möddu og Sigrúnu fyrr á árinu er 
þær voru að draga út nöfn heppinna vinnings- 
hafa úr fjölmörgum réttum innsendum lausnum 
verðlaunagetraunar og verðlaunakrossgátu sem 

birtust í jólablaði Einingar-Iðju í desember sl.
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Sjáumst  á  fjöllum
   í  sumar

Ferðafélag Íslands • Mörkinni 6 • www.fi.is • 568-2533

Skráðu þig inn - drífðu þig út!
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Á síðasta ári fengu félagsmenn Einingar-
Iðju greiddar út um 316,3 milljónir úr sjóð-
um félagsins. Um 169,5 milljónir króna úr 
sjúkrasjóði, um 86,5 milljónir úr orlofssjóði 
og um 60,5 milljónir úr fræðslusjóði. Árið 
á undan var upphæðin um 284 milljónir.

Einsogáður segirþávorugreiddarútum
169,5 milljónir króna úr sjúkrasjóði til félags-
manna. Árið 2019 var upphæðin um 160,5
milljónir.

Dagpeningagreiðslur vega mest í upphæð-
innienásíðastaárifengufélagsmenngreidda
rúmlega136,1milljónkrónaídagpeningamið-
aðviðum127,4milljóniráriðáundan.Dag-
peningagreiðslur geta verið vegna eigin veik-
inda,mjögalvarlegaveikindamakaeða lang-
veikraog/eðaalvarlegrafatlaðrabarna.

Aðrargreiðslurúrsjúkrasjóðinámuallsum
33,2 milljónum kr. sem er mjög svipuð upp-
hæð og árið 2019. Þarna má m.a. nefna
greiðslur vegna líkamsræktar, sjúkraþjálfunar
og sjúkranudds, viðtöl við sálfræðinga og
geðlækna,gleraugnaglerja,heyrnartækja,krabba-
meinsleitaro.fl.

Sjúkrasjóðir gott dæmi um  
samstöðuna
Ígreinsemformaðurfélagsinsritaðiítilefniaf
1.maísembertitilinn „Samstaða er lykillinn að 
réttlátu þjóðfélagi“sagðihannm.a.:„Baráttunni
fyrirbetrikjörum,auknuréttlætiogbræðralagi
lýkur aldrei og við megum aldrei sofna á

verðinum. Við verðum að standa saman og
haldavörðumþaðsemhefuráunnistumleið
ogviðsækjumfram.Samstaðanerokkarsterk-
asta og beittasta vopn.“ Svo segir hann að
sjúkrasjóðir stéttarfélaga sé gott dæmi um
samstöðuna. „Á óvissutímum sem þessum er
nauðsynlegt að minna á mikilvægt hlutverk
ýmissasjóðastéttarfélaganna.SjúkrasjóðurEin-
ingar-Iðjuhefurþaðhlutverkaðmætaaðmiklu
leyti tekjutapi félagsmanna vegna tíma-
bundinnaveikindameðgreiðslusjúkradagpen-
inga. Sjóðurinn endurgreiðir hluta af kostnaði
félagsmannameðal annars vegna líkamsrækt-
ar,sjúkraþjálfunar,sjúkranudds,viðtalaviðsál-
fræðinga, krabbameinsleitar, gleraugnaglerja
ogheyrnartækja.Ásíðastaárigreiddisjóðurinn
um 169,5 milljónir króna vegna þessa og er
því öflugur bakhjarl. Sömu sögu er að segja
umönnurfélög,slíkirsjóðirgegnagríðarlega
mikilvægu hlutverki og sýna hverju samstaða
fólksgeturáorkað.“

Aukning um 15,3 milljónir
Alls fengu 976 einstaklingar, 588 konur og
388karlar,einstaklingsstyrkiúrfræðslusjóðum
semfélagiðáaðildað,þ.e.Landsmennt,Ríkis-
mennteðaSveitamennt,áárinu2020.Þettaer
fjölgunum68styrki fráárinuáður.Upphæð-
in semgreidd var út var um15,3milljónum
krónumhærrienárið2019,eðaumkr.60,5
milljónireinsogáðursegir.

Langflestir styrkir voru greiddir til félags-
manna á aldrinum 21 til 30 ára eða 455
styrkir.

Rúmlega 316,3 milljónir í greiðslur  
til félagsmanna á síðasta ári

Orlofsuppbót 2021
Fékkst þú ekki örugglega orlofsuppbótina?

Full orlofsuppbót árið 2021 á almenna markaðinum og hjá ríkinu erkr.52.000  
en hjá sveitarfélögunum kr.51.700.
Orlofsuppbót ársins átti að greiðast hjá þeim sem starfa á almennum vinnumarkaði 
og hjá ríkinu þann 1. júní, en 1. maí hjá starfsfólki sveitarfélaga.

Hverjir eiga rétt á orlofsuppbót?
Þeirsemvoruífullustarfiáorlofsárinu1.maí2020–30.apríl2021átturéttáfullriuppbót,
enannarsgreiðisthúnísamræmiviðstarfshlutfallogstarfstíma.Orlofsuppbóterföstfjárhæð
ogreiknastorlofekkiofanáorlofsuppbótina.

Starfsfólkáalmennumvinnumarkaði:Fulltársstarftelstvera45vikureðameirafyrirutan
orlof.Þeirsemhafaveriðsamfelltístarfihjáatvinnurekandaí12vikurásíðustu12mánuðum
miðaðvið30.aprílsl.eðaístarfifyrstuvikunaímaíátturéttáuppbót.

Starfsfólkríkisogsveitarfélaga:Þeirsemhöfðustarfað13vikursamfelltáorlofsárinueða
voruístarfitil30.aprílátturéttáuppbót.

Á heimasíðu félagsins, www.ein.is, má finna töflur yfir upphæð orlofsgreiðslu 
miðað við starfshlutfall og starfstíma.
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Starfsmannamál

Nýr afgreiðslufulltrúi á Akureyri
Þann1.aprílsl.hófMagdalenaÞórarinsdóttirstörfhjáEiningu-Iðjusem
nýrafgreiðslufulltrúiáskrifstofunniáAkureyri.Magdalenaerpólskogþví
nær félagiðmeð ráðningunni aðþjónaennbeturþeim fjölmörguPól-
verjumsemeru félagsmenn,en langflestir erlendra félagsmannakoma
fráPóllandi.

Þjónustufulltrúi sjóða
AðalbjörgG.Hauksdóttir,semgegnthefurstarfiafgreiðslu-ogþjónustu-
fulltrúahjáfélaginuundanfarinárvarjafnframtráðinfrásamatímasem
þjónustufulltrúi sjóða Einingar-Iðju. Þ.e. fræðslu-, orlofs- og sjúkrasjóðs.
AðalbjörgermeðaðseturáskrifstofufélagsinsáAkureyri.
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GJAFAKORT
GLERÁRTORGS

TILVALIN GJÖF VIÐ ÖLL 
TÆKIFÆRI!

PANTAÐU GJAFAKORT Á GLERARTORG.IS

GJAFAKORTIN GILDA 
Í YFIR 30 VERSLANIR 
OG VEITINGASTAÐI  Á 
GLERÁRTORGI.



Sumarið 2021 býður Eining-Iðja félagsmönnum enn og aftur upp 
á að kaupa Útilegukortið og Veiðikortið á sérkjörum. Með því að 
kaupa kort hjá félaginu geta félagsmenn sparað verulega. Kaupa 
þarf kortin í gegnum Orlofsvef félagsins, þá sendist pöntun til við-
komandi söluaðila sem senda kortin til félagsmanna. Kortin eru 
EKKI til sölu á skrifstofum félagsins. Félagsmenn geta einnig 
keypt ferðaávísun á vefnum, sem tryggir bestu kjörin á gistingu á 
hótelum og gistiheimilum um allt land.

Hvernig virkar ferðaávísunin?
FélagsmennskrásiginnáorlofsvefEiningar-Iðjuogkaupaþarferðaávís-
unsemgildirátugumhótelaoggistiheimilaíöllumlandsfjórðungum,án
þessað festadagsetningudvalarinnar.Þeir veljaupphæðávísunarinnar
oggreiðafyrir.Þeirbókaþvínæstgistinguáþeimstaðsemþeimhugn-
astenherbergi,þjónustaogverðerbreytilegtámilligististaða.Félagið
niðurgreiðirgistingunaum20%afvalinniupphæð.Niðurgreiðslangetur
aðhámarkiverið15.000krónuráhverjualmanaksári.

Ef umrætt hótel eða gistiheimili er fullt, eða ef ferðaáætlunin tekur
breytingum þegar nær ferðinni dregur, er hægt að nota ávísunina hjá
hvaða samstarfsaðila sem er, hvenær sem gistipláss er laust og með
hvaða tilboði sem er. Þannig hafa félagsmönnum verið tryggð bestu
hugsanlegukjörogútilokaðaðþeirfariámisviðbetritilboð.

Sértilboð fyrir stéttarfélög
Þegar fariðer innáorlofsvefinn,ogsmelltá „Ferðaávísun“,opnast síða
þar semhægteraðskoðaþau fjölmörgu tilboðágistingusemfélags-
mönnumstandatilboða.Íboðieralltfráeinfaldrigistinguálitlumgisti-
heimilum upp í vegleg hótelherbergi með fullri þjónustu og dýrindis
morgunverði. Einnig er hægt að velja upphæð að eigin vali, til dæmis
5.000eða15.000krónur,ognotahvarsemerþegarlanderlagtundir
fót.Ávísuninveitiraðgangaðbestutilboðumþessarahótelaoggistiheim-
ila.Valiðerþitt.

Áheimasíu félagsinsmá finnanánariupplýsingarum ferðaávísunina
ogferðakortin,m.a.spurningarogsvörumferðaávísunina.

Ekki hika við að hafa samband við skrifstofu félagsins ef þig vantar
aðstoð.Viðhjálpumþérmeðánægjuogreynumaðleysamálin.
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Ferðaávísun og frístundakort

Sértilboð til 

félagsmanna
  

veidikortid.is
Frelsi til að veiða!
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Samtrygging

Deild Iðgjöld launþega sem hlutfall af launum Ávinningur Ávöxtun

Tilgreind 
séreign

Séreign

Ævilöng eftirlaun
Áfallalífeyrir (örorku-,
maka- og barnalífeyrir)

Í hlutfalli við
ávöxtun sjóðsins

Ávöxtunarleið
tilgreindrar
séreignar

Ávöxtunarleið
að vali sjóðfélaga

Úttekt

Frá 60 ára

Frá 60 ára

Frá 62 áraSjóður

Sjóður
Skattfrjáls ráðstöfun
til kaupa á fyrstu íbúð
eða inn á íbúðalán

* Valkostur fyrir sjóðfélaga sem falla undir kjarasamninga ASÍ og SA eða ef kveðið er á um það í ráðningarsamningi.

4% 8%

2-4% 2%

3,5%

0-
3,5%*

Erfist

LaunagreiðandiLaunþegi

Í sumar verður aftur í boði íbúð á Spáni. Þrátt fyrir óvissu 
um Covid var ákveðið að sjá til með hvernig ástandið þró-
ast og bjóða upp á þennan orlofskost aftur. Því geta 
félagsmenn tekið hana á leigu í sumar og gildir fyrstur 
pantar, fyrstur fær. Þegar blaðið fór í prentun voru enn 
nokkrar vikur lausar.

Umeraðræðaefri sérhæð í íbúðarkjarna íLomasdeCabo
Roighverfinusemeríum30mín.fjarlægðfráAlicante,ásvæði
semheitirCasaTarife.Ííbúðinnierutvösvefnherbergi,stofa,eld-
húsogtvöbaðherbergi.Gistirýmierfyrir4til6.Rúmgóðverönd
erfyrirframanhúsiðenþaðanergengiðuppííbúðinasjálfasem
erölláeinnihæð.Svalireruútfrástofuogeldhúsiogþaðaner
gengiðuppástórareinkaþaksvalirsemeruyfirölluhúsinu.Stór
sameiginlegursundlaugargarðurerinnámillihúsannaílæstum
garði.Frábærirgolfvellirerumjögstuttfrá!

Íboðieruníuleigur,tværvikurísenn,ogverðaskiptidagará
þriðjudögum.

Leigutímabilið hófst 25. maí sl. og mun standa til 28. 
september nk.

Verð fyrir tvær vikur er kr. 105.000, innifalið er þrifa-
gjald.

Nánari upplýsingar má finna á orlofsvef félagsins  
og í síma 460 3600.

Lomas de Cabo Roig

  Spánn       Fyrstur pantar – fyrstur fær! 

⏏

⏏



10

Ársfundur Stapa lífeyrissjóðs var haldinn 5. 
maí sl. og fór hann í fyrsta sinn fram raf-
rænt, vegna gildandi sóttvarnarreglna. 
Mæting á fundinn var góð og fór hann vel 
fram. Á dagskrá fundarins voru hefðbund-
in ársfundarstörf. 

42fulltrúarfráEiningu-Iðjuátturéttásetuá
fundinum þar sem Erla Jónsdóttir, formaður
stjórnar, fór yfir skýrslu stjórnar um starfsemi
sjóðsins á árinu 2020. Þá fór Jóhann Steinar
Jóhannsson,framkvæmdastjórisjóðsins,yfirárs-
reikning sjóðsins og helstu lykiltölur deilda
sjóðsins. Þá fór hann yfir tryggingafræðilega
stöðu Stapa, sem tryggingastærðfræðingurinn
BjarniGuðmundssonvannfyrirsjóðinn,semer
jákvæð um 1,5%, en var neikvæð um 0,4%
í lok árs 2019. Jákvæða tryggingafræðilega
afkomumá rekja til góðrar ávöxtunar á sl. ári
auk þess sem samþykktabreytingar sem sam-
þykktar voru á ársfundi sjóðsins 2020 bættu
stöðuna um 2.777 millj.kr. Jóhann fór einnig
yfir áhrif og viðbrögð sjóðsins við Covid-19.
Brynjar Þór Hreinsson, forstöðumaður eigna-
stýringar, kynnti fjárfestingarstefnu sjóðsins,
ávöxtunoghluthafastefnusjóðsins.Áfundinum
vorusamþykktar fjórarbreytingarásamþykkt-
um sjóðsins, sem Einar Ingimundarson lög-
fræðingurogJónaFinndísJónsdóttir, forstöðu-
maðurréttindasviðsStapakynntu.Erla,formað-
urstjórnar,kynntistarfskjarastefnusjóðsinssem
var samþykkt og þá var stjórnarkjöri lýst, en
það fór framá fulltrúaráðsfundi sjóðsins fyrr á
árinu.

Ímáli Erlu, þegar hún flutti skýrslu stjórnar,

kom m.a. fram að árið 2020 verði vafalaust
lengi í minnum haft enda atburðarrás þess
nokkuð sem enginn sá fyrir. Í upphafi ársins
gerði Covid-19 veiran vart við sig og á fyrsta
ársfjórðungi var ljóst að skæður heimsfaraldur
hafðibrotistút. „Ávöxtuneignasjóðsinsvaraf
framangreindum ástæðum mjög sveiflukennd
innan ársins. Á fyrsta ársfjórðungi lækkuðu
hlutabréf í eignasafni sjóðsins töluvert en lágt
áhættustigogdreifðeignasamsetningdróguúr
áhrifum þessa á eignasafnið í heild. Í kjölfar
vaxtalækkanaogannarraörvandiaðgerðaopin-
berra aðila til að stemma stigu við áhrifum
Covid-19 tókuverðbréfamarkaðir við sér áný
og nam raunávöxtun eigna Stapa árið 2020
ríflega9%.Súgóðaávöxtunkemuríkjölfariðá
tæplega10%raunávöxtunársins2019oghafa
undanfarinárþvíveriðmeðalbestuárasjóðsins
hvaðvarðarávöxtun.Ávöxtunarmarkmiðsjóðs-
inser3,5%raunávöxtunenmeðalraunávöxtun
undanfarinna10áranemur4,5%.“

ÞákomframímáliErluaðhreineignsjóðs-
instilgreiðslulífeyrisvaxiáframhröðumskref-
um,bæðivegnahækkandi iðgjaldaoggóðrar
ávöxtunar. “Í árslok 2020 nam hún 295.868
milljónumkrónaoghækkaðium39.735millj-
ónirkrónaáárinu.Hreineigntryggingadeildar
nam 288.345 milljónum króna og hrein eign
séreignardeilda7.523milljónum.”

Heildarlífeyrisgreiðslurtryggingadeildarsjóðs-
ins á árinu námu 7.140 milljónum króna og
hækkuðuum11,4%fráfyrraári.Stærstanhluta
lífeyrisgreiðslnamárekjatileftirlauna,eðasem
nemur71%,örorkulífeyrirnam24%aflífeyris-
greiðslum sjóðsins og barna- og makalífeyrir

5%.Lífeyrisþegaríárslokvoru10.966ogfjölg-
aðium705fráfyrraári.

ErlafóreinnigyfiráherslurStapaíeignastýr-
ingu þar sem meðal annars kom fram að á
undanförnum misserum hafa svokölluð UFS
málefni (umhverfisþættir, félagslegir þættir og
stjórnarhættir) fengið meira vægi í eignastýr-
ingusjóðsins.Áárinu2020undirritaði sjóður-
inn„Viljayfirlýsinguumfjárfestingaríþágusjálf-
bærrar uppbyggingar.“ Þá hefur stjórn sett
sjóðnumþaðmarkmiðtillengritímaaðhlutfall
erlendraeignaíeignasafniverðialltað40%.

Erlagerðijafnframtaðumtalsefniviljastjórn-
valda til að framkvæmaheildarendurskoðun á
lífeyrismálum hér á landi með útgáfu svokall-
aðrargrænbókar.Húnteluraðframsækiðrétt-
indakerfi Stapa, sem sjóðurinn tók upp árið
2016,gætiveriðsniðmátfyrireinfaldaðlífeyris-
kerfiogaukiðgagnsæiogmunsjóðurinnkoma
þvíáframfæriviðvinnslugrænbókarinnar.

Stjórn Stapa er þannig skipuð:
Frá launþegum: Tryggvi Jóhannsson (for-
maður), Jónína Hermannsdóttir, Oddný María
GunnarsdóttirogSverrirMarAlbertsson.
Varamenn:HeimirKristinssonogSigríðurDóra
Sverrisdóttir.

Frá launagreiðendum: Erla Jónsdóttir (vara-
formaður), Kristín Halldórsdóttir, Unnar Már
PéturssonogValdimarHalldórsson.
Varamenn:GuðrúnIngólfsdóttirogPállSnorra-
son.

ÁvarpErlustjórnarformannsíheild,árskýrslu
Stapaogársreikningmám.a.finnaáveffélags-
ins,www.ein.is

Ársfundur Stapa lífeyrissjóðs

Um miðjan júní komu þrír starfsmenn frá ASÍ og Vörðu í heim-
sókn til Akureyrar og voru með örnámskeið fyrir starfsmenn  
stéttarfélaga innan ASÍ um fjölbreytileikann í verkó. Þarna voru á 

ferð Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, sérfræðingur í málefnum 
útlendinga og flóttafólks hjá ASÍ, Kristín Heba Gísladóttir, fram-
kvæmdastjóri Vörðu – rannsóknastofnunar vinnumarkaðarins, 
og Saga Kjartansdóttir, túlkur og verkefnastjóri vinnustaðaeftir-
lits ASÍ.

Á námskeiðinu fjallaði Guðrún Margrét m.a. um fólksflutninga og
breytileikaávinnumarkaðiogSagafjallaðim.a.ummikilvægitúlkunarog
þýðingarístarfinu.Góðarumræðururðuánámskeiðinu

Að námskeiðinu loknu funduðu þær með formönnum félagana og
þeimstarfsmönnumsemsjáumvinnustaðaeftirlitfyrirfélögin.

Þettavarfyrstifunduríhringferðþeirraumlandið,semáttireyndarað
verabúin,envegnaCovidþurftiaðfrestahenniþartilnú.Hringferðinni
verðursvoframhaldiðnæstavetur.

Góð heimsókn frá ASÍ og Vörðu



 

  Lyngháls 1, 110 Rvk   5 600 600
 Eyravegi 25, 800 Selfoss   482 1944
 Glerárgata 28, 600 Akureyri   460 0700

  prentmetoddi.is 

Við tökum vel á móti þér í Glerárgötu 28 

STAFRÆN 
PRENTUN

NAFNSPJÖLD • BÆKLINGAR • SKÝRSLUR

VINNUSTAÐASKÍRTEINI  •  LÍMMIÐAR

UMSLÖG  •  REIKNINGAR • FERMINGARKORT

TEIKNINGAPRENTUN  •  PLÖSTUN O.FL. O.FL.

Hlutverk VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs 
er að draga markvisst úr líkum á því að 
launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna 
langvarandi veikinda. Þeir einstaklingar 
sem eiga rétt á þjónustu eru allir þeir sem 
sækja um dagpeningagreiðslur úr sjúkra-
sjóði og einnig þeir sem einhverra hluta 
vegna geta ekki sinnt störfum sínum 
vegna heilsubrests. Þjónustan er not-
endum að kostnaðarlausu og fyllsta trún-
aðar er gætt í hvívetna.

Fjórir ráðgjafar eru starfandi fyrir sjúkrasjóði
stéttarfélaganna í Eyjafirði; Helga Þyri Braga-
dóttir,helgabraga@ein.is,semjafnframterver-
kefnastjóri svæðisins, Kristín Guðmundsdóttir,
kristin@ein.is, Nicole Kristjánsson, nicki@ein.is
ogSvanaRúnSímonardóttir,svana@ein.is.Þær
eru starfsmenn Einingar-Iðju, en starfa fyrir öll
stéttarfélögásvæðinu,oghafaaðseturáskrif-
stofufélagsinsá2.hæðíAlþýðuhúsinuáAkur-
eyri. Hægt er að ná í ráðgjafana í síma 460
3600. Eining-Iðja fær endurgreiddan frá VIRK
allankostnaðvegnaþessarastarfsmanna,þará
meðalvegnalaunaoghúsnæðis.

Ráðgjafarnir eru með fasta viðveru á skrif-
stofuEiningar-Iðju íFjallabyggðámiðvikudög-

umogá skrifstofu félagsins áDalvík áþriðju-
dögum.

Atvinnulífstengill
ÁgústSigurðurÓskarssonstarfarsemAtvinnu-
lífstengill hjá VIRK. Hann er starfmaður Fram-
sýnar, en starfar fyrir öll stéttarfélög á Eyja-
fjarðarsvæðinu. Hann er með aðsetur á skrif-
stofuFVSAá3.hæðíAlþýðuhúsinuáAkureyri
einntiltvodagaíviku.Hannermeðsíma464
6608ognetfangiðvirk@framsyn.is

Atvinnuþátttaka stuðlar að heil-
brigðu samfélagi
Á heimsíðu VIRK segir að atvinnuþátttaka efli
samfélagið,stuðliaðverðmætasköpunogauki
lífsgæði,þaðviljaallirveraþátttakendurísamfé-
laginu. Hafa hlutverk, finna að okkar sé þörf,
tilheyra hópi og leggja okkar af mörkum. Öll
viljumviðreynaáokkur,setjaokkurmarkmið,
finnastyrkleikaokkarogglímaviðhæfilegverk-
efni.

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður hefur frá
upphafiáttgottsamstarfviðatvinnulífiðenund-
anfarinárhefurveriðgertátakíþvíhjáVIRKað
aðstoða sérstaklega þá einstaklinga sem ekki
hafa fulla vinnugetu í lok starfsendurhæfingar
ogþurfaþvímeiriþjónustuogauknaaðstoðút
ávinnumarkaðinn.

Umtíuþúsundeinstaklingarerunúvirkirá
vinnumarkaðieftirstarfsendurhæfinguhjáVIRK
ogsamvinnaVIRKviðfyrirtækiogstofnanirskil-
arsérárlegaíhundruðumnýrrastarfafyrirfólk
meðskertastarfsgetu.

Nánari upplýsingar um VIRK má fá á heima-
síðu Virk Starfsendurhæfingarsjóðs, www.virk.is.

VIRK starfsendurhæfingarsjóður

Nicole.

Helga Þyri.

Svana Rún.

Kristín.
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Stjórn Stapa lífeyrissjóðs er skipuð átta 
mönnum. Fjórir eru kosnir af launamönn-
um og fjórir af vinnuveitendum. Kosning 
launamanna fer fram á fulltrúaráðsfundi 
sjóðsins, en kjör fulltrúa vinnuveitenda fer 
fram hjá Samtökum atvinnulífsins. 
Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár og er 
kosið um helming stjórnar árlega. Fulltrúar 
launagreiðenda og launamanna skiptast 
árlega á um að fara með formennsku í 
stjórn.

Tryggvi Jóhannsson, formaðurMatvæla- og
þjónustudeildarEiningar-Iðjuogþarafleiðandi
stjórnarmaðuríaðalstjórnfélagsins,hefursetiðí
stjórnStapasl. sexároggegnirnústöðu for-
mannsstjórnarsjóðsins.Tíðindamaðurblaðsins
settistniðurmeðTryggvanýlegaogforvitnaðist
umtilurðogveruhansístjórnStapa.

Hvernig stóð á því að þú endaðir í stjórn 
Stapa á sínum tíma?

ÉgvaráfundiítrúnaðarráðiEiningar-Iðjuog
þar talaði Bjössi formaður um að það vantaði
stjórnarmann í Stapa og helst konu vegna
kynjahlutfallaístjórninni.Éghugsaðimáliðíþrjá
daga,hringdiþáíhannogbyrjaðisamtalið„ég
veitaðþúvarstaðbiðjaumkonu,“enbættivið
aðefmálinmynduatvikastþannigþáhefðiég
áhugaá stjórnarsetu.Svoendaðiþettaþannig
að það urðu einhverjar hrókeringar á milli
félaga og mér er stillt upp af Einingu-Iðju og
kosinnþarogsvoafturáársfundisjóðsins.Ég
sat reyndareittár semvaramaðuráðurenég
varðaðalmaðurogfórígegnumhæfismatiðhjá
FMEáþvíári.Mérskilstreyndaraðþettahafi
verið mjög sögufrækt ár hjá Lífeyrissjóði
NorðurlandsogStapaþvíégsattvofundisem
aðalmaður í fjarveru Bjössa. Það hafði aldrei
gerstáðuraðhanngætiekkimættáfund,hvað
þátvo.
Þegar nýir aðilar taka sæti í stjórnum 
íslenskra lífeyrissjóða er hæfi þeirra til 
þess að gegna stjórnarstörfunum alltaf 
metið sérstaklega af Fjármálaeftirliti 
Seðlabanka Íslands (FME). Hvernig var 
að fara í gegnum hæfismatið?

Áður en ég fór í hæfismatið þá fór ég á
undirbúningsnámskeið hjá Félagsmálaskóla
Alþýðuog fékkþarafhentaum30cmþykka
möppuseméglagðivarlafrámérítvománuði
þaráeftir. Ímöppunnivarm.a.mjögmikiðaf
lögumogreglugerðum,leiðbeinanditilmælum
og endurskoðunar stöðlum svo eitthvað sé

nefnt.Áþessumtímaþurftiégnokkrumsinn-
umaðveraáfundumfyrirsunnanfyrirfélagið
ogauðvitaðvarmappanalltafmeð.Reglanvar
aðfaraígegnumeinareglugerðákoddanumá
kvöldin. Ég var viss um að lykillinn að fara í
gegnum hæfismatið væri að vera mjög vel
undirbúinnogþvílagðiégmikiðámigáðuren
égmættiísjálfthæfismatið.

Hvernig fór hæfismatið fram?
Fyrirþaðfyrstaþákomastvístekkialliríþetta

hæfismatþarsemFMEermeðákveðinnstaðal
semþarfaðstandast.Égstóðstþaðogþurftiað
mæta hjá Fjármálaeftirlitinu í viðtal, kom bara
inn í lítiðherbergiþar sem sátu viðborð lög-
fræðingur, endurskoðandi og siðfræðingur. Ég
máttihafamöppunamínagóðumeðmérsem
var ágætt því ég var búinn að heyra allskyns
sögurafþessufrægaprófisemégvaraðmæta
í.Að lokumgekkégsvoútúrþessu litlaher-
bergi með þá tilfinningu að þetta hefði ekki
veriðpróf,meirasvonaspjall.Lögfræðingurinn
opnaði samtaliðogvarmeð fjölmargar spurn-
ingarumlífeyrissjóðslöginogslíktogsvoleiðist
þetta bara áfram í spjalli. Hann sat með blöð
fyrir framan sig oghakaði í box eftir því sem
hann heyrði hvað ég var búinn að lesa og
kynnamér.Þettavarekkiröðspurninga,heldur
bara svona spjall. Eftir að við vorum búnir að
talasamanítöluverðantímaþátókendurskoð-
andinnviðogfórásamaháttyfirendurskoðun-
ar staðlana og slíkt. Siðfræðingurinn, sem sat
ekkiámótiméreinsoghinirtveirheldursvona
meira til hliðar, bar bara upp eina spurningu,
hannvarmeiraaðfylgjastmeðogskrifaðimjög

mikið niður. Spurningin sem kom frá honum
var:„EffélagsmenníEiningu-Iðjubirtaáskorun
áþigíeinhverjumáliístaðarmiðlunumumað
þúeigiraðkjósaáákveðinhátt,ætlarþúaðfara
eftir því? Ég sagði „nei, ég kýs bara eins og
lögin segjaogút fráminni samvisku. Égverð
svo bara að eiga við félagsmenn Einingar-Iðju
viðnæstaendurkjör.“

Viðtalið í heild tók um fjóra klukkutíma. Ég
vissifyrirframaðþómaðurséekkisamþykktur
straxþáfærmaðurannaðviðtalogvarmeðþá
hugsunallantímannábakviðeyraðíviðtalinu.
Hugsaðiéghefalltaftækifæritilaðkomaaftur,
en þurfti þess ekki. Ég fékk staðfestingu frá
þeimaðégværihæfur.

ÉgmanþegarFjármálaeftirlitiðjókkröfurum
hæfistjórnarmannaásínumtímaaðþáóttuðust
margiraðeingöngusérfræðingarættueftirað
skipastjórnir lífeyrissjóða í framtíðinni,aðrödd
hinsalmennalaunamannsfengiminnasvigrúm
í stjórnunum. Það er áhyggjuefni ef stjórnir
verði einsleitar, að það verði meira um sér-
fræðinga, lögfræðinga, hagfræðinga og annað
háskólamenntað fólk þarna inni og raddir
almenna launamannsins fái minna svigrúm
innan stjórnanna. Fulltrúar launagreiðanda eru
oftmeiramenntaðirenfulltrúarlaunþegaenég
tel það mun gáfulegra að vera með þverfag-
legarstjórnir,einsograuninervíðaídag,frem-
ur en að hver einasti stjórnarmaður þurfi að
verasérfræðinguráöllumsviðum.

Hvernig var að mæta á fyrsta fund í 
stjórn Stapa, þar sem væntanlega er 
verið að fjalla um ansi háar upphæðir oft 
á tíðum? Svona beint af gólfinu ef þannig 
má komast að orði.

Allir stjórnarmennerumeðaðgangað innri
vefStapa,enþarkomainnöllgögnfyrirfundi
stjórnar.Þegarégfórþarinnfyrirfyrstafundog
sáum300blaðsíðurafgögnumsemþurftiað
faraígegnumþáverðégaðviðurkennaaðég
hváði aðeins. Undirbúningur fyrir venjulegan
stjórnarfund tekur að lágmarki fjóra til fimm
tíma.Ásjálfumfundinum,þeimfyrsta,eftirað
fjárfestingarráðiðvarbúiðaðfarayfirýmismál,
þá lá fyrir tillaga um tólfhundruð og fimmtíu
milljónirífjárfestingu.Égsagðibaraaftur“úff,“
milljarður,barajáeðanei.Égviðurkennialveg
aðþaðtóknokkrafundiaðlíðavelmeðaðvera
aðtakaákvarðanirmeðsvonastórarupphæðir.
Það er kannski asnalegt að segja það, en svo
venstþettaaðmörguleiti.

Stjórnarmennþurfaað takaákvarðanirmeð

Ég sagði „nei, ég kýs bara eins og  
lögin segja og út frá minni samvisku“

Tryggvi Jóhannsson, formaður Matvæla- og  
þjónustudeildar Einingar-Iðju.
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sjóðinn íhuga,þáþarfégstundumaðkyngja
verkalýðshugsuninnioghorfaáheildarmyndina.
Þaðgeturalvegtekiðáeneffjárfestinginergóð
fyrir sjóðinn þá má ekki láta umtalið í þjóðfé-
laginu smita sig. Þá er einmitt gott að rifja
spurninguna sem siðfræðingurinn kom með í
viðtalinuhjáFME.

Nú mega stjórnarmenn lífeyrissjóða 
sitja að hámarki átta ár í senn í stjórninni, 
eða fjögur kjörtímabil. Hvað finnst þér 
um þau tímamörk?

Þaðer liggurmjögmikil vinnaaðbaki fyrir
að fá samþykki að mega sitja í stjórn lífeyris-
sjóða.Aðminnstakostihvaðmigvarðarogég
veit að það á við mjög marga. Það tekur líka
langantímaaðvenjastþessuogsetjasig inní
starfsemina.Égviðurkenniaðíupphafiþáhafði
ég þá skoðun að átta ár væru passlegur tími.
Núna,reynslunniríkari,veitégbeturþvífyrstu
tvöárinfarabaraíaðvenjastþessuoglæraog
í raun skilja kerfið og réttindakerfið. Þú ert í
raun alltaf á uppleið og þegar þú ert orðinn
„góður“stjórnarmaðurþáertufarinnaðnálgast
endann. Í dag er ég kominn á þá skoðun að
sennilega væri æskilegra að stjórnarmenn
fengjuaðsitjatíu,jafnvel12ár,tilaðbjóðaekki
uppáþáhættuaðstarfsmennsjóðannayrðuof
allsráðandi.Þeireruyfirleittmeðlengristarfsald-
ur en margir stjórnarmenn og geta því orðið
svolítið ráðandi í ákvörðunumef stjórnarmenn

eru ekki komnir nógu vel inn í málin til að
standaámóti.Égheldlíkaaðþótímabiliðverði
lengt þá verði ekki í mörgum tilfellum sem
stjórnarmenn sitji allan þann tíma. Það verður
alltaf þessi náttúrulegaendurnýjun í stjórninni,
eins og raunin hefur til dæmis verið í stjórn
Stapa.Menneruaðskiptaumvinnusemgetur
þýttnýtt stéttarfélagognýr lífeyrissjóður, flytja
búferlumogslíktogvíkjaþáeðlilegaúrstjórn-
inni.Égervissumaðslíkbreytingverðursjóðs-
félögumtilframdráttar,þaðaðverameðsterk-
aristjórnarmenn.“

Gríðarlegur lærdómur
ÞaðaðsitjaístjórnStapahefurveriðgríðarlegur
lærdómurogégerennaðlæraþvíégerbúinn
aðfaraþá leiðaðveravaramaður,aðalmaður,
sitjatvöáríendurskoðunarnefnd,varaformaður
ogernú formaður stjórnar.Alltaf lærirmaður
eitthvað nýtt með hverju skrefi sem tekið er.
Þaðerkannskiskrítiðaðsegjafráþvíennýlega
varégáaðalfundiLandssamtakalífeyrissjóðaog
athyglisverðasta erindið þar var frá trygginga-
stærðfræðingnum.Þegarþúertkominnáþann
staðþáergreinilegtaðþúhefurmjöggaman
aðþessu.Þettahefuralvegveriðerfittáköflum,

komiðupperfiðmálsemleiðinlegthefurverið
aðeigavið.Égkomlíkainnístjórninarétteftir
hrunogmikiðafdómsmálumoghrunmálumí
gangienmennlæraaðlifameðslíku.Heiltyfir
hefurþettaveriðmjöggaman,þegarþekkingin
verðurmeiriþáverðurþettameiragaman.Þó
aðégþurfiaðvíkjaeftirtvöárþáeréggalop-
innfyrirþvíaðfarainnafturefégyrðibeðinn
þegarþaðmætti.Þ.e.aðþremurárumliðnum
semþýðaíraunfjögurár.

Þaðergamanaðhugsatilþessaðþegarég
kem inn í stjórn Stapaþá var stærðhans um
150-60 milljarðar. Núna, sex árum seinna, er
hann orðinn 313 milljarðar. Sjóðurinn hefur
tvöfaldastaðstærðáþessumtíma.

„Lífeyrismál skipta alveg gríðarlega miklu
máliog ímínumhugaeruþað tvöatriði sem
trónaá toppnum.Fyrirþaðfyrstaerþaðsam-
tryggingin, en hana verðum við að verja og
passaeinsoghægter.Svoeigumviðaðhvetja
unga fólkið okkar til að vera með séreigna-
sparnað.Þauþurfaaðvandaþarvaliðoghalda
sig á sama stað. Ekki láta einhverja sölumenn
gabbasigmeðgylliboðum, flakkaámilli fyrir-
tækjaoglendaíþvíendalaustaðborgakostnað
ístaðþessaaðbyggjauppsparnað.Þettasam-
spil mun alltaf skila okkur til framtíðar og því
hvet ég ungt fólk til að fara sem fyrst í sér-
eignarsparnað,“sagðiTryggviaðlokum.
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Aðalfundur Einingar-Iðju var haldinn mið-
vikudaginn 28. apríl sl. Vegna aðstæðna í 
þjóðfélaginu var fundurinn rafrænn og er 
það í fyrsta sinn sem það er gert. Þrátt fyrir 
það var ágæt mæting á fundinn og tókst 
hann mjög vel.

Á fundinum var m.a. farið yfir ársreikninga
félagsins og kosnir 42 fulltrúar Einingar-Iðju í
fulltrúaráð Stapa lífeyrissjóðs. Þegar Björn
Snæbjörnsson,formaðurfélagsins,fluttiskýrslu
stjórnarsagðihannm.a.„Þaðaðhaldaaðalfund
félagsins á netinu hefði verið talið óhugsandi
fyrir ári síðan. Ennú erumviðhér ogþað er
óneitanlega ópersónulegra að hafa ykkur,
ágætu félagar, á skjánum heldur en að hafa
okkuröllsamanísal.Þaðþýðirsamtekkertað
væla yfir því, svona er staðan í þessu Covid-
ástandi. Veiruskömmin hefur hrjáð okkur allt
starfsárið og það var alveg nýtt fyrir starfsfólk
Einingar-Iðjuaðvinnabakviðluktardyr.Entvo
tilþrjámánuðiástarfsárinuskiptumviðokkur
þóogunnumannandaginnheimaoghinná
skrifstofunni.Ennúsérvonandifyrirendanná
þessu fyrirkomulagiogégvonaaðviðgetum
brosaðoghorfttilnæstastarfsársmeðvænting-
umumaðsamskiptiverðipersónulegri.“

Björn sagði jafnframt „við vitumöll að tölu-
verðbreytinghefurorðið íþjóðfélaginu.Staða
margrafélagaokkar,sérstaklegaíferðaþjónust-
unni,hefurversnaðtilmikillamuna.Fjöldilaun-
þegaáhótelumogveitingastöðumeruatvinnu-
lausirogennerumargiráhlutabótaleiðinniog
öðrumþeimráðstöfunumsemstjórnvöldhafa
gripiðtil.Vonandibatnarástandiðaðeinhverju
leytinúþegarsumariðgengur ígarðogbúið
verðuraðlinatökináboðumogbönnum.Með

aðgerðum stjórnvalda, eins og t.d. að hækka
atvinnuleysisbætur og ekki síður að lengja
tímabiltekjutengdrabótaúrþremurísexmán-
uði,hefurskellurinnorðiðminni.Þaugreiðafyr-
irtækjumhlutaafuppsagnarfrestistarfsfólks,og
fyrirtæki fá nú ráðningarstyrki til að ráða fólk
aftur. Ég held að sjaldan í sögu félagsins hafi
jafnmargirveriðskráðiratvinnulausirogþaðer
sorgleg staða. Atvinnuleysistryggingasjóður er
næst hæsti greiðandi félagsgjalda árið 2020,
þaðsegirallasöguna.Égheldþóaðsamfélagið
á Eyjafjarðarsvæðinu sé sterkara en margir
aðrir landshlutar vegna samsetningar vinnu-
markaðarins hér. Matvælaframleiðslan, opin-
beraþjónustanogbyggingaframkvæmdirhalda
nokkurnveginnóbreyttristarfsemi.Einsogsvo
oftáðurerumviðekkiaðsveiflastmikiðtil.Þó
dimmskýséuennáloftisýnistméraðsólinsé
aðnáígegnogþálíðurokkurbetur.“

Vinnutímastytting
Björn fjallaði einnigumvinnutímastyttinguna í
ræðunni og sagðim.a. aðbreytingar á vinnu-
tímanúnaværuþærmestufrá1974enþáfór
vinnuvikan úr 44 stundumniður í 40 stundir
oghefurveriðþannigþartilnú.„Ástarfsárinu
varunniðaðþvíaðkomaíframkvæmdvinnu-
tímastyttingudagvinnufólkshjáríkiogsveitarfé-
lögumsemtókgildiumsíðustuáramót.Skip-
aður starfshópur allra aðila á opinbera mark-
aðnumoghefurhannskipulagtþettaogskorið
úr þeim vandamálum er upp hafa komið.
Sannast sagnahefurþettagengið frekarbrös-
uglegaenríkiðhefurþóveriðmunjákvæðara.
Bæðivarunniðaðþvíaðallir færuniður í36
tíma vinnuviku og farið væri betur eftir þeim
ferlumsemsettirvoruupp.Mörgsveitarfélögin
hafaveriðeinsog„snúiðroðíhund“ogreynt
aðsetjasínareiginreglur.Reynthefurveriðað

Rafrænn aðalfundur Einingar-Iðju
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fáfólktilaðtakaaðeinssínarsamningsbundnu
13mínúturístyttinguádagþannigaðvinnu-
vikan verði tæpar 39 klukkustundir og menn
haldi kaffitímunumóskertum. Einnig að starfs-
fólk verði að taka styttinguna út vikulega. Í
samkomulaginu segir að þetta eigi að vera í
samráðiviðstarfsfólk.“

Svona framkomu líðum við ekki 
Björnsagðiaðþaðværiánægjulegtaðsjáhve
margirleitatilfélagsinstilaðfáupplýsingarog
ráðgjöf,ekki sístungt fólkogútlendingar. „En
þaðerjafnframtmeðólíkindumhversumargir
leitatilokkarvegnaallskonarbrotaatvinnurek-
andagegnþeim.Þaðerekkieðlilegtaðfólkfái
t.d.orlofiðsittekkigreittnemaaðviðsendum
hótanir um að lögfræðingur félagsins fari í
málið verði það ekki greitt. Svo eru alltaf ein-
hverjirsemkomaekkiogþásteluratvinnurek-
andinnafþeimorlofinu.Einnigerudæmium
atvinnurekendursemsegjaviðstarfsmennsína
aðþeirhafiekkiefniáaðhækkalaunineinsog
kjarasamningar segja til um og komast upp
meðþaðþvíenginnþoriraðkvartaafóttavið
aðmissavinnuna.Svona framkomu líðumvið
ekki á okkar félagssvæði og hvergi! Það kom
framíkönnunni2020aðfærrivissuafbrotum
áréttindumenárið2019.95%atvinnurekenda
erumeðhlutinaílagi,eðageraíbestafallimis-
töksemeruleiðréttefviðkomummeðathuga-
semdir. Þeim atvinnurekendum vil ég þakka
gott samstarf og vonast eftir því að samstarfið
verðiáframgott.“

Sjálfkjörið í stjórn  
og trúnaðarráð
Sjálfkjörið var í stjórnog trúnaðarráð
félagsinsþarsemaðeinseinnlistibarst
með tilnefningum. Stjórn Einingar-Iðju
skipanú:BjörnSnæbjörnssonformað-
ur, Anna Júlíusdóttir varaformaður,
Gunnar Magnússon ritari, Sunna Líf
Jóhannsdóttir meðstjórnandi. Svæðis-
fulltrúarnirþrír;ElínKjartansdóttir fyrir
Fjallabyggð, Guðrún Þorbjarnardóttir
fyrir Hrísey og Dalvíkurbyggð og
RóbertÞorsteinssonfyrirGrenivík.Þrír
formenn deilda og þrír varaformenn
sitjaeinnigístjórninni;IngvarKristjáns-
sonogSvavarMagnússonfráIðnaðar-
og tækjadeild, Guðbjörg Helga And-
résdóttir og Ingibjörg María Ingva-
dóttir frá Opinberu deild og Tryggvi
Jóhannsson og Sólveig Auður Þor-
steinsdóttirfráMatvæla-ogþjónustu-
deild.

Ný í stjórn félagsins á árinu
Áaðalfundinumkomu tveirnýir stjórnarmenn
inn í aðalstjórn félagsins. Nýr ritari félagsins
GunnarMagnússonogmeðstjórnandinnSunna
LífJóhannsdóttir.SunnaLíferfæddárið1997
ogerþvínæstyngstieinstaklingurinnfráupp-
hafitilaðtakasætiístjórnfélagsins.45aftrún-
aðarmönnum félagsins eru 35 ára eða yngri,
félagiðtelurþaðfrábærtaðfáinnsvonaungan
stjórnarmannogaðífélaginuséhópurafmjög
áhugasömuungu fólki semerá fullu í félags-
starfinu.

FyrráárinukomuístjórninaElínKjartansdóttir,
semkjörinvarnýrsvæðisfulltrúi íFjallabyggðí
janúar sl., og IngibjörgMaría Ingvadóttir, sem
kjörinvarvaraformaðurOpinberudeildarinnar
áaðalfundideildarinnarífebrúarsl.

Mikil ánægja með störf stjórnar
Mikilánægjahefurríktmeðstörfstjórnarfélags-

ins íviðhorfskönnunumsemgerðarhafaverið
undanfarinár.ÁhverjuárisérGallupumfram-
kvæmd slíkrar könnunar fyrir félagið þar sem
1.500 félagsmenn eru spurðir ýmissa spurn-
inga, m.a. um viðhorf til stjórnar og þjónustu
félagsins.Rúmlega98%svarendasögðustvera
sáttireðahvorkinéerspurtvarhvortviðkom-
andiværisáttureðaósátturviðEiningu-Iðju,þar
afmerktu rétt tæplega80%við aðþau væru
sáttviðfélagið.97,7%merktuviðánægðureða
hvorki né er spurt var hversu ánægður eða
óánægður ertu með þjónustu Einingar-Iðju
þegaráheildinaværilitið.Þettaeruaðeinsbetri
niðurstöðurenásíðustuárum.

Á heimasíðu félagsins er hægt að nálgast
ræðu formanns í heild sinni semogársskýrsl-
una,enhúninniheldurskýrslustjórnarogárs-
reikningfélagsins.

Hestaferđir

Við bjóðum upp á stuttar hestaferðir alla daga sem henta 
knöpum á öllum aldri og með mismunandi reynslu.

Kaffi og kökur fylgja í lok hverrar ferðar.
www.polarhestar.is

Vinsamlegast bókið með fyrirvara: 89 6 1879
Pólar Hestar – Grýtubakki II – 601 Akureyri

Upplagt að líta við á Grenivík í leiðinni: 
www.grenivik.is
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Á aðalfundi félagsins tilkynnti Björn for-
maður að stjórn félagsins hefði ákveðið að 
veita fjórum félögum gullmerki. Jafnframt 
að ákveðið hefði verið að veita Sigrúnu 
Lárusdóttur, fyrrum skrifstofustjóra félags-
ins, heiðursmerki Einingar-Iðju. Þær sem 
hlutu gullmerki eru Sigríður K. Bjarkadóttir, 
Sunna Árnadóttir, Sigríður Þ. Jósepsdóttir 
og Margrét Jónsdóttir. Margrét gat ekki 
verið viðstödd aðalfundinn en fékk merkið 
afhent nokkru síðar þegar fram fór stjórn-
arfundur í Fjallabyggð og nýtti formaður 
tækifærið og afhenti Margréti merkið í 
hennar heimabæ.

BjörnSnæbjörnsson, formaðurEiningar-Iðju,
sagði við það tilefni að þær sem hlutu viður-
kenninguhafiunniðsittstarfaftrúmennskuog
óeigingirni.„Þaðergamanfyrirfélagiðaðgeta
sýntþvífólkisemstarfaðhefurlengifyrirfélagið
ogekkisístsínasamstarfsfélagasmáþakklætis-
vott fyrir hiðmikla starf semþau hafa innt af
hendi,”sagðiBjörn.

HérfyrirneðanmásjáhvaðBjörnhafðium
nýjanheiðursfélagaognýjagullmerkjahafa að
segjaáaðalfundinum.

Sigrún Lárusdóttir
Húnhófstörfhjáfélaginu4.júní1974oghefur
unniðhjáfélaginusíðan,fyrirutantæpþrjúár
sem hún sinnti barneignum, en hún lætur af
störfumhjáokkurþann30.aprílnk.Starfsaldur
uppá46árerþónokkuðogáþessumárum
hefur margt breyst. Sigrún hefur verið aðal-
gjaldkeri félagsinsogskrifstofustjóri.Ekkihefur
alltafveriðhægtaðskilasínumvinnudegiámilli

8og16.Þaðhefuroftveriðlangurvinnudagur
ogekkisísthefuroftþurftaðtakastáviðmörg
vandamál ekki síst sem formaður stjórnar
Sjúkrasjóðs. Hún hefur leiðbeint samstarfsfólki
sínueftirbestugetuognýttviðþaðsínamiklu
yfirvegun.Enhúnhefuralltafhaftsínarskoðan-
iráhreinu.ÞaðermikillmissirafSigrúnufyrir
okkur sem hafa unnið með henni og félags-
menníheild.

Sigríður K. Bjarkadóttir
HúnhefurveriðformaðurOpinberudeildarinnar
fráupphafideildannaoglétafþvístarfinúívor.
HúnhefursetiðsemslíkuríaðalstjórnEiningar-
Iðju.Setiðísamninganefndogtekiðvirkanþátt
ísamningagerðviðríkiogsveitarfélögþaðeru
ófáar stundirnar sem við Sigga höfum setið í
Karphúsinu og alltaf hefur það verið hennar
leiðarljós hvernig getum gert sem best fyrir
okkar fólk og hún hefur unniðmarga sigra á
þeim samningavelli, oftast eina sem var að
vinna á gólfinu af þeim sem voru í samn-
inganefndSGS.Húnhefurveriðsterkurstjórn-
armaður haft skoðanir og verið ófeimin að
komaþeimáframfæri.Húnhefurveriðtrúnað-
armaðurásínumvinnustaðtillangstíma.

Sunna Árnadóttir
HefurveriðístjórnEiningar-Iðjusemformaður
Matvæladeildar félagsins.Húnhefur um langt
skeiðverið trúnaðarmaðurá sínumvinnustöð-
um, og setið í samninganefnd félagsins ásamt
þvíaðveraítrúnaðarráði.Húnhefurveriðmjög
virkur félagsmaður og tekið þátt í ýmiskonar
fundumsem fulltrúiokkarog setið í stjórnum
ográðuminnanfélagsins.

Sigríður Þ. Jósepsdóttir
Er varasvæðisfulltrúi svæðisráðs Hríseyjar- og
Dalvíkurbyggðar. Hún hefur verið trúnaðar-
maður á sínum vinnustað um nokkurt skeið.
Húnásætiísamninganefndogtrúnaðarráðinu
ásamtþvíaðvera ínefndumográðuminnan
okkar raða.Húner í stjórnMatvæla-ogÞjón-
ustudeildarogveriðþaðímörgár.

Margrét Jónsdóttir
Húnhefur verið svæðisfulltrúi Fjallabyggðar til
fjöldaáraogveriðþannigístjórnEiningar-Iðju.
Húnvar trúnaðarmaðurásínumvinnustaðog
hefur tekið þátt í starfi samninganefndar og
einnigsetiðíTrúnaðarráðifélagsinsogíhinum
ýmsunefndumfyrirfélagið.Húnernúnastarfs-
maðurfélagsinsíFjallabyggð.

Nýr heiðursfélagi og fjögur gullmerki afhent

Hér má sjá nýjan heiðursfélaga og þrjá gullmerkjahafa ásamt formanni og varaformanni félagsin F.v.: Anna Júlíusdóttir, Sigrún, Sunna, Sigríður K., Sigríður Þ. 
og Björn Snæbjörnsson.

Hér má sjá Margréti Jónsdóttur sem fékk gull- 
merkið afhent á stjórnarfundi félagsins sem fram 

fór í Fjallabyggð.
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Vegna áhrifa frá Covid 19 settu fræðslusjóðirnir 
Landsmennt, Ríkismennt og Sveitamennt af stað 
átak í fræðslu sem hófst 15. mars 2020. Átakið fól í 
sér sérstaka samninga við fræðsluaðila um ýmis 
námskeið sem sjóðirnir fjármögnuðu að fullu en 
einnig voru reglur um almennar styrkveitingar rýmk-
aðar. Endurgreiðsluhlutfall styrkja hækkaði úr 75% í 
90% hjá bæði fyrirtækjum og til einstaklinga.

Þann1.júnísl.varlokadagsetningátaksins.Núhafahins
vegar stjórnir sjóðanna Landsmenntar, Sveitamenntar og
Ríkismenntar ákveðið að halda áfram með 90% endur-
greiðsluhlutfallsemverðursvoendurskoðaðílokárs2021.

Samningarviðfræðsluaðilasemgerðirvoruásíðastaári
voruhinsvegarekkiendurnýjaðiraðsinni.Sáþátturátaks-
ins verður hins vegar endurskoðaður næstkomandi haust
ogþörfinmetinfyrirhaustönnina.

Almennt um skilyrði fyrir umsókn
 Félagsmaðursemunniðhefurfulltstarfía.m.k.6mánuði

afsíðustu24oggreitt tilaðildarfélagssjóðannaáþeim
tímaáréttástuðningitilnáms.Greitterhlutfallslegafyrir
fólkíhlutastörfum.
 Viðákvörðunupphæðarermiðaðviðgreiddfélagsgjöld

síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í
100%starfieðameiragefurfullastyrkupphæð.

Nánari upplýsingar
Aðalbjörg G. Hauksdóttir, starfsmaður félagsins, adal-

bjorg@ein.is eða 460 3600, veitir nánari upplýsingar

um styrki úr fræðslusjóðunum. Einnig er hægt að nálg-
ast allar upplýsingar um sjóðina á heimasíðu félagsins,
www.ein.is undir sjóðir og styrkir og á heimasíðum
sjóðanna www.landsmennt.is, www.rikismennt.is og
www.sveitamennt.is.

Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka atvinnulífsins og 
verkafólks á landsbyggðinni, um er að ræða stéttarfélög 
innan Starfsgreinasambands Íslands (SGS). Ríkismennt er þró-
unar-og símenntunarsjóður starfsmanna ríkisins á lands-
byggðinni innan aðildarfélaga SGS. Sveitamennt er starfs-
menntunarsjóður starfsmanna sveitarfélaga á landsbyggðinni 
innan aðildarfélaga SGS.

Fræðsluátak vegna Covid 19  
framlengt út árið 2021!

Trúnaðarmannanámskeið á haustönn
Vert er að benda trúnaðarmönnum á að búið er að 
raða niður trúnaðarmannanámskeiðum næsta vetur, 
þ.e. á haustönn. Er nær dregur námskeiðum verða 
send bréf á þá trúnaðarmenn sem geta skrá sig á 
viðkomandi námskeið. Námskeiðin fara fram í sal 
Einingar-Iðju, Skipagötu 14 á Akureyri.

Haustönn
Hluti 1 6. til 8. október 2021
Hluti 2 3. til 5. nóvember 2021
Hluti 3 24. til 26. nóvember 2021

Trúnaðarmenn Einingar-Iðju eru mikilvægir hlekkir í
starfifélagsins.Samkvæmtsamningumáaðveratrúnaðar-
maðuráöllumvinnustöðumsemhafa5eða fleiri félags-

menn.Þarsemstarfafleirien50eigaaðvera2trúnaðar-
menn.

Við kosningu öðlast trúnaðarmaður um leið sérstaka
lagalegaverndístarfisínu,færumboðfélagsinstilaðfara
meðmálannarraogverður fulltrúiþessávinnustaðnum.
Meginhlutverktrúnaðarmannaeraðgætaþessað lögog
samningar séuhaldnirávinnustaðnumogvera tengiliður
starfsmannaviðstéttarfélagið.

Trúnaðarmenn eiga samningsbundinn rétt til að sækja
námskeið án launaskerðingar en þurfa að sjálfsögðu að
sækjanámskeiðinísamráðiviðyfirmannsinn.

Efþaðerekki trúnaðarmaðuráþínumvinnustað
hafðu þá samband við skrifstofu Einingar-Iðju og
viðsetjumuppvinnustaðafundtilaðkjósatrúnað-
armann. 



Greiðslur úr félagsmannasjóði
Vert er að minna aftur á að allir félagsmenn sem störfuðu hjá sveitarfélagi á félagssvæðinu á tímabilinu frá 1. febrúar 2020 til  
31. desember 2020 áttu að fá greitt úr félagsmannasjóði 1. febrúar sl. 

Við vitum að þó nokkur fjöldi félagsmanna sem voru að vinna á þessum tíma hjá sveitarfélögum skiluðu ekki inn upplýsingum 
sem beðið var um, en þeir hafa enn tíma til þess því aftur verður greitt úr sjóðnum á næstunni. Til að fá greiðslu úr sjóðnum þarf 
viðkomandi félagsmaður að fylla út rafrænt eyðublað sem finna má á heimasíðu Starfsgreinasambandsins, www.sgs.is .

Í síðasta kjarasamningi við sveitarfélögin var samið um og stofnaður sérstakur félagsmannasjóður. Atvinnurekandi greiðir  
mánaðarlegt framlag í sjóðinn sem nemur 1,5% af heildarlaunum félagsmanna og verður greitt úr sjóðnum 1. febrúar ár hvert.  
Grein 13.8 í samningi Starfsgreinasambands Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga fjallar um félagsmannasjóðinn. 

Sumarið 2021 býður Eining-Iðja félagsmönnum enn og aftur upp 
á að kaupa Útilegukortið og Veiðikortið á sérkjörum. Með því að 
kaupa kortið hjá félaginu geta félagsmenn því sparað verulega. 
Kortin eru EKKI til sölu á skrifstofum félagsins. Það þarf að kaupa 
kortin í gegnum Orlofshúsavefinn, þá sendist pöntun til viðkom-
andi söluaðila sem senda kortin til félagsmanna. Athugið að gott 
er að panta með góðum fyrirvara. Það getur tekið allt að viku, 
jafnvel rúmlega það, að fá kort með póstinum.

Útilegukortið – verð til félagsmanna er kr. 12.900.
Útilegukortið gildir á viðkomandi tjaldsvæðum á
meðantjaldsvæðineruopinfyriralmenning.Kortið
veitirtveimfullorðnumogfjórumbörnumundir16
ára aldri fría gistingu á tjaldsvæðum samstarfs-
aðilaÚtilegukortsinsíalltað28gistinæturáhverju
starfsári þess. Engin takmörk eru fyrir því hve oft

mákomaáhvert
tjaldsvæði innan
gistináttanna28eneinungismágistaífjórarnætursamfelltíhvertskipti.
Útilegukortiðgildirfyrirtjöld,tjaldvagna,fellihýsi,hjólhýsioghúsbíla.
Ath! gistináttaskattur er ekki innifalinn í Útilegukortinu.
Allarupplýsingarumkortiðmáfáávefsíðunniwww.utilegukortid.is

Veiðikortið - verð til félagsmanna er kr. 4.100.
Veiðikortiðermjöghagkvæmurvalkostursemhentarjafntveiðimönnum

sem fjölskyldufólki. Með Veiðikortið í vasanum er
hægt að veiða nær ótakmarkað í 36 veiðivötnum
víðsvegarumlandiðsemogtjaldaendurgjaldslaust
viðmörgþeirra.
Allarfrekariupplýsingaroglistaumveiðisvæðimá
nálgastáwww.veidikortid.is 

 Útilegu- og veiðikort

Sértilboð til 

félagsmanna
  

veidikortid.is
Frelsi til að veiða!

ATH.: EINGÖNGU TIL SÖLU 

Á  ORLOFSVEF FÉLAGSINS!



Félagsmálaskóli alþýðu er starfræktur af 
Alþýðusambandi Íslands og BSRB. Hlut-
verk hans er að auka þekkingu talsmanna 
stéttarfélaga og efla þá í starfi til þess að 
þeir séu betur í stakk búnir að vinna að 
bættum lífskjörum launafólks. Skólinn sér 
m.a. um trúnaðarmannanámskeið fyrir 
stéttarfélög. 

Til þess að bregðast við samkomubanni sl.
haustfærðiskólinnöllsínnámskeiðástafrænt
form,enþauvoruíboðiífjarnámiumtölvurog
snjalltæki. Tíðindamaður blaðsins heyrði í Ey-
rúnuBjörkValsdóttur,sviðsstjóraásviðifræðslu
og þekkingar hjá ASÍ og skólastjóra Félags-
málaskólans,ogforvitnaðistumhvernignámið
hefðigengiðíveturviðmjögsvosérstakarað-
stæðuríþjóðfélaginu.

Eyrún Björk segir að samhent átak Félags-
málaskólans og stéttarfélaga hafi gert þessar
breytingarmögulegar.„Viðþurftumaðaðlaga
okkuraðþessarióvæntustöðu,bregðastviðá
skjótanhátttilaðmissaekkiaflestinni.Auðvitað
var allur undirbúningur fyrir námskeiðin tölu-
vertflóknariogþaðkomuuppallskynsvanda-
mál sem voru leyst hratt og örugglega. Sem
betur fer tókustþessarbreytingarmjögvelog
þátttakenduralmenntmjögánægðir.“

Nýtt kennslukerfi
Íbyrjunþessaársinnleiddiskólinnnýttkennslu-

kerfi,LearnCove,þarsemhægteraðbjóðaþátt-
takendumuppágagnvirktvefnámsemhverog

einn, einstaklingureðahópur,getur sinnthvar
oghvenærsemer. „Þettaerbylting íþjónustu
enda fjölmargir hópar sem hafa átt erfitt með
aðsækjaþáfræðslusemhefurveriðíboðihing-
að til, bæði vegna fámennis og eins vakta- og
vinnufyrirkomulags. Kerfið er einfalt í notkun
meðnotendavæntviðmótenþátttakendurgeta
t.d.valiðmilliþesshvortumhverfiðeráíslensku,
ensku, pólsku, dönsku eða næstum hvaða
tungumálisemer.Ásamahátterauðveldaraað
miðanámiðaðhverjumeinstaklingi.

Sumumhentaraðfarahrattígegnumnámið
meðanaðrirviljavinnahægar,sumirviljahorfa
á myndbönd en aðrir lesa og svo framvegis,“
sagði Eyrún og bætti við að „LearnCove og
gagnvirkt vefnám er ákaflega góð viðbót við
þjónustu skólans en staðnámiðmun enn eiga
sinn sess í flórunni. Þessi fjölbreytileiki gerir
félögunumogskólanumþókleiftaðsníðat.d.
lotur í trúnaðarmannafræðsluaðhverjumhópi
fyrir sig. Í staðþessaðverabundinafþriggja
dagalotumværihægtaðsjáfyrirséreinndag
í staðnámiog svoviðbót ígagnvirkuvefnámi,
allteftirþvíhvaðhentarhverjusinni.“

Í lokin vildi Eyrún benda á að send var út
könnun til félaganna þar sem kannaður var
áhugi á kennslufyrirkomulagi og var nokkuð
afgerandi niðurstaða að best væri að blanda
saman ólíkum leiðum, staðnámi, fjarnámi (s.s.
Zoom)oggagnvirkuvefnámi.

Félagsmálaskóli alþýðu

Eyrún Björk Valsdóttir.

Ert þú að vinna á veitingastað, hóteli, gistiheimili  
eða í annarri ferðaþjónustu?

Nokkur áhersluatriði úr kjarasamningi:
➤   Þeirsemverða16og17áraáárinueigastraxaðfágreittmiðaðvið

16og17árataxta.
➤   Byrjunarlaunmiðastvið18áraaldur.Sjánánariútfærsluíkjarasamn-

ingi.
➤ 22áralífaldurjafngildirstarfsaldrieftireittár.
➤ Hámarkslengdvaktarer12klst.oglágmark3klst.
➤ Vaktskalunninísamfelldriheild.
➤   Vaktaplanskalskipulagtfyrir4vikurísenn,vaktaskráskalkynntmeð

a.m.k.vikufyrirvara.

➤   Hvenærlýkurþinnivakt?Vaktskalskrámeðupphafogendiívakta-
plani.Efslíkterekkiskráðogmáliðkemurtilfélagsinsverðurviðkom-
andifyrirtækirukkaðumdag-ogyfirvinnufyrirhöndfélagsmanns.

➤   Ívaktavinnugreiðistálagáþannhluta40stundavinnusemfellurutan
dagvinnutímabils:

➤ 33%álagátímabilinukl.17:00-00:00mánudagatilföstudaga
➤   45%álagátímabilinukl.00:00-08:00allarnæturoglaugardagaog

sunnudaga.
➤   Neysluhléskuluverasemsvarar5mín.fyrirhvernunninnklukkutíma

ogskiptasteftirsamkomulagistarfsmannaogstjórnanda.
➤ Óheimilteraðhafaorlofinnifaliðílaunataxta.
➤ Jafnaðarkauperekkitilíkjarasamningum.
➤ Aðlágmarkiskalborga4klst.íútkalli.
➤   Hámarksdagvinnutímiámánuðier173,33klst.,eftirþaðgreiðistyfir-

vinnasemer80%hærriendagvinna.
➤ Efráðiðerívaktavinnuþarfþaðaðkomaframáráðningarsamningi.
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Nánari upplýsingar fást á skrifstofum félagsins,  
í síma 460 3600. 

ATHUGIÐ!
 Öll mál sem koma til félagsins eru  trúnaðarmál



Öruggt íbúðarhúsnæði - sanngjörn kjör!

Það er nóg til 

Vegna síhækkandi fasteignaverðs er sífellt að verða þyngra að 
eignast sína fyrstu fasteign. Hátt leiguverð gerir láglaunafólki 
ómögulegt að safna fyrir útborgun í eigin húsnæði. 

Það á að heyra sögunni til að fólk þurfi að vera í öngum sínum 
um hver mánaðamót vegna sligandi húsnæðiskostnaðar. 
Öruggt íbúðarhúsnæði á viðráðanlegum kjörum léttir óhóflegu 
vinnuálagi af launafólki og skapar því tíma og tækifæri til jafnari 
fjölskylduábyrgðar, aukinnar menntunar, fjölbreyttari tækifæra 
og innihaldsríkara lífs. Verkalýðshreyfingin hefur lagt sín lóð 
á vogarskálarnar í húsnæðismálum, en á sama tíma skortir 
heildarsýn af hálfu stjórnvalda. 

ASÍ fer fram á að stjórnmálaflokkar 
sem bjóða fram til Alþingis 
skýri áform sín í húsnæðismálum. 

Oft er félagið að fjalla um eða vitna í 
Alþýðusamband Íslands (ASÍ), en hvað er 
nú það? Samkvæmt heimasíðu ASÍ er 
Alþýðusamband Íslands stærsta fjölda-
hreyfing launafólks á landinu. Um tveir 
þriðju hlutar launamanna í skipulögðum 
samtökum á Íslandi eru í ASÍ. 

Alþýðusambandiðberstfyrirbættumkjörum
félagsmannasinnaogstendurvörðumréttindi
þeirra. Félagsmenn íASÍ eru 133þúsund í 5
landssamböndum og 46 aðildarfélögum um
landallt.Þaraferuríflega120þúsundvirkirá
vinnumarkaði.FélagsmenníaðildarfélögumASÍ
eru starfandi á flestumsviðumsamfélagsins, á
almennumvinnumarkaðioghjáríkiogsveitar-
félögum.

ASÍ kemur fram fyrir hönd aðildarfélaga
sinna gangvart stjórnvöldum,Alþingi, samtök-
um atvinnurekenda, fjölmörgum stofnunum
samfélagsins, hagsmunasamtökum, alþjóðlegri
verkalýðshreyfingu, alþjóðasamtökum og
alþjóðastofnunum. Þá ermargháttuðþjónusta
við aðildarsamtökin mikilvægur þáttur í starfi
ASÍ. Segja má að verkalýðshreyfingin hafi að
verulegu leyti byggt upp það velferðarkerfi
sem við njótumgóðs af í dag, samstaðan og
fjöldinngerirhennikleiftaðhafapólitískáhrif

og móta þjóðfélagið að þörfum fólksins. ASÍ
gerir kröfu um úrbætur, völd og áhrif fyrir
höndfélagasinna,enúrslitavaldiðþegarmest
áreynir,tildæmisviðgerðkjarasamningaeða
verkfallsboðun, er ætíð í höndum fólksins í
stéttarfélögunum.

Valdið í ASÍ
ÆðstavaldímálefnumASÍeríhöndumþinga
sambandsinssemhaldineruátveggjaárafresti.
Hvertaðildarfélagáréttáaðsendaa.m.k.einn
fulltrúaáþingsambandsins.Áþinginmætaum
þrjúhundruðfulltrúarlaunafólksaföllulandinu
tilaðmótaheildarsamtökunumstefnuogstarfs-
áætlunogveljaþeim forystu,þ.e. forseta,þrjá
varaforsetaogfulltrúaímiðstjórnASÍ.Ídageru
þinginaðmestupappírslausenöllþingskjölog
gögnvegnaþeirramáfinnaásérstakriupplýs-
ingasíðufyrirhvertþing.

Forseti ASÍ, en nú gegnir Drífa Snædal því
starfi, kemur fram fyrir hönd sambandsins

innanogutanhreyfingarinnar í stærrimálum.
Hann stýrir störfum miðstjórnar, er fulltrúi
hennaráskrifstofuASÍogstýrirdaglegristarf-
semi sambandsins ásamt framkvæmdastjóra.
Varaforsetar ASÍ eru þrír og mynda svokallað
forsetateymisemfundarreglulega.

Miðstjórnin fermeðmálefni sambandsins á
milli þinga. Hún hittist að jafnaði tvisvar í
mánuðiyfirvetrarmánuðina.MiðstjórnASÍber
ábyrgð á undirbúningi undir sambandsþingin
og stefnumótun og sér um að ákvörðunum
þingannaséfylgteftiraukþessaðleiðadaglegt
starfsambandsins.

ASÍ í hnotskurn
➤   ASÍerstærstuhagsmunasamtök íslensks

launafólks
➤   ASÍberstfyrirbættumkjörumogréttind-

um
➤   ASÍgætirhagsmunalaunafólksgagnvart

atvinnurekendumogstjórnvöldum
➤   ASÍsinnirmargvíslegriþjónustuviðaðild-

arfélögogfélagsmenn
➤   ASÍ tekur virkanþátt í erlendu samstarfi

samtakalaunafólks

Nánar má fræðast um sambandið á 
www.asi.is 

ASÍ – hvað er nú það?

Öruggt íbúðarhúsnæði - sanngjörn kjör!

Það er nóg til 

Vegna síhækkandi fasteignaverðs er sífellt að verða þyngra að 
eignast sína fyrstu fasteign. Hátt leiguverð gerir láglaunafólki 
ómögulegt að safna fyrir útborgun í eigin húsnæði. 

Það á að heyra sögunni til að fólk þurfi að vera í öngum sínum 
um hver mánaðamót vegna sligandi húsnæðiskostnaðar. 
Öruggt íbúðarhúsnæði á viðráðanlegum kjörum léttir óhóflegu 
vinnuálagi af launafólki og skapar því tíma og tækifæri til jafnari 
fjölskylduábyrgðar, aukinnar menntunar, fjölbreyttari tækifæra 
og innihaldsríkara lífs. Verkalýðshreyfingin hefur lagt sín lóð 
á vogarskálarnar í húsnæðismálum, en á sama tíma skortir 
heildarsýn af hálfu stjórnvalda. 

ASÍ fer fram á að stjórnmálaflokkar 
sem bjóða fram til Alþingis 
skýri áform sín í húsnæðismálum. 
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Do członków związku Eining-Iðja 

Prawo do korzystania z urlopu letniego. Wszyscy mają prawo 
do urlopu,przez okres co najmniej 24 dni roboczych. Gdy 
pracownik zachoruje w czasie urlopu, okresu choroby nie wlicza 
się do urlopu, jeśli pracownik przedłoży zwolnienie lekarskie, 
potwierdzające niemożność korzystania z urlopu.Natychmiast 
należy zgłosić przełożonemu – telefonicznie lub telegraficznie – 
jeśli pracownik zachoruje lub ulegnie wypadkowi w czasie 
urlopu. 
 

Umowa o pracę (Ráðningarsamningar). Przepisy prawne 
umów zbiorowych przewidują, że wszyscy pracownicy mają 
otrzymać pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia. 
W umowie powinien być wyszczególniony okres zatrudnienia 
oraz rodzaj umowy zbiorowej, według której określa się 
wynagrodzenie oraz warunki na jakich pracownik jest 
zatrudniony. Obowiązkiem jest sformułowanie/przygotowanie 
umowy o pracę po pierwszym miesiącu pracy. 
Posiadanie pisemnego potwierdzenia zatrudnienia/umowy o 
pracę jest bardzo ważnym a często decydującym elementem 
stanowiącym zarówno o poczuciu bezpieczeństwa  pracownika 
jak i jego racjach jeśli doszłoby do jakichkolwiek nieporozumień 
z pracodawcą .Pisemna umowa o pracę ma  w takich sytuacjach  
decydujące i rozstrzygające znaczenie. 
W biurze związku Eining-Iðja można uzyskać szczegółowe 
informacje o tym jak powinna być sporządzona umowa o pracę 
,a także można otrzymać gotowe kwestionariusze służące do 
zawierania umów o pracę  
 

Dodatek urlopowy 2021 (Orlofsuppbót). Czy nie masz na 
pewno dodatek urlopowy? Związek Zawodowy Eining-Iðja 
chce przypomnieć swoim członkom o przysługującym im 
prawie do otrzymania wypłaty dodatku urlopowego. 
Pracownicy, którzy wypracowali sobie pełne prawa urlopowe , 
pracując u tego samego pracodawcy przez cały ostatni rok 
urlopowy (od 1.maja do 30. kwietnia) i byli zatrudnieni w 
ostatnim tygodniu kwietnia lub pierwszym tygodniu maja, 
dostają wypłacony specjalny jednorazowy dodatek urlopowy 
(orlofsuppbót). Tegoroczna kwota dla tych, którzy działają na 
rynku prywatnym, a państwo (1 czerwca) jest kr. 52.000 na 
podstawie pełnego zatrudnienia, zgodnie z wszystkich umów o 
pracę. Tegoroczna kwota dla tych, którzy pracują dla gmin (1 
maja) jest kr. 51.700, zgodnie z wszystkich umów o pracę. Do 
wyżej wymienionego dodatku nie dolicza się pensji urlopowej 
(orlofslaun). 
Kto ma prawo do zasiłku urlopowego? Ci, którzy byli 
zatrudnieni w 1 roku urlopu. 2020 maja – 30. 2021 kwietnia 
były uprawnione do pełnego zasiłku, ale w przeciwnym razie 
jest wypłacana zgodnie z szybkością pracy i czasu pracy. 
Premia urlopowa jest stałą kwotą i nie oblicza urlopu na 
szczycie urlopu urlopowego.  
Personel na ogólnym rynku pracy: zatrudnienie w pełnym 
wymiarze lat jest uważane za 45 tygodni lub więcej w 
przypadku braku urlopu. Ci, którzy są stale zatrudnieni przez 
pracodawcę przez 12 tygodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy w 
porównaniu do 30. Pierwszy tydzień w maju miał prawo do 
zasiłku.  
 
 
 

 
 
Pracowników państwowych i lokalnych: tych, którzy pracowali 
13 tygodni po kolei w trakcie wakacji lub byli w pracy na 30. 
Kwietnia mieli prawo do zasiłku. Na stronie internetowej firmy, 
www.ein.is, można znaleźć stoły o wysokości wynagrodzenia 
urlopowego na podstawie stawki pracy i czasu pracy. 

 
ถงึสมาชกิ Einingu-Iðju ทุกท่าน 

สทิธใินการขอลาพกัรอ้น (Réttur til að taka sumarfrí)  
สมาชกิทุกท่านมสีทิธใินการลาพกัรอ้น ซึง่อย่างต ่ารวม 24 วันของวันท างาน 
หากเกดิเจ็บป่วยในเวลาหยุดพกัรอ้น วันหยุดพกัรอ้นดังกล่าวจะเป็นโมฆะ 
และจะถอืเป็นวันลาป่วยแทน 
ซึง่สามารถเกบ็วันทีเ่กดิเจ็บป่วยเอาไวเ้ป็นวันหยุดพักรอ้นได ้
แต่สมาชกิฯจะตอ้งแจง้ใหหั้วหนา้ทราบโดยทันททัีนใด 
ดว้ยการโทรฯและทิง้ขอ้ความ 
เพือ่แจง้การเจ็บป่วยหรอืเกดิอบุัตเิหตุในขณะลาพกัรอ้น 
และตอ้งยืน่ใบแพทยเ์พือ่เป็นการยนืยันว่าป่วย 
มฉิะนัน้จะเสยีสทิธใินการพกัรอ้นได ้
 

วนั หยดุ 2021 (Orlofsuppbót). 
ท่านมสีทิธใินเงนิโบนัสพเิศษภาคฤดูรอ้นหรอืไม่ (Átt þú rétt á orlofsuppbót)  
ตามสัญญาว่าจา้งแรงงานนัน้ 
สมาชกิทุกท่านมสีทิธใินเงนิโบนัสพเิศษภาคฤดูรอ้น 
สมาชกิทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิโบนัสฯเต็มอัตราคอื 
จะตอ้งท างานทีเ่ดยีวกันเป็นเวลานานครบหนึง่ปีเต็ม (ตัง้แต่วันที ่1 พฤษภาคม 
จนถงึวันที ่30เมษายน ) 
และบุคคลทีท่ างานถงึสัปดาหส์ดุทา้ยของเดอืนเมษายน 
หรอืตน้เดอืนพฤษภาคม ก็จะไดเ้งนิโบนัสพเิศษภาคฤดูรอ้น 
จ านวนของเงนิโบนัสฯจะมากหรอืนอ้ยนัน้ 
ขึน้อยูก่ับสัดสว่นในการท างานของพนักงาน และสัญญาอัตราค่าจา้งแรงงาน 
จ านวนในปีน้ีส าหรับผูท้ีท่ างานในตลาดเอกชนและรัฐ (1 มถุินายน) คอื KR 
52000 ขึน้อยูก่ับการจา้งงานเต็มรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัทุกสัญญาว่าจา้ง 
จ านวนในปีน้ีส าหรับผูท้ีท่ างานใหก้ับเทศบาล (1 พฤษภาคม) คอื KR 51700 
สอดคลอ้งกับทุกสัญญาว่าจา้ง 
โบนัสวันหยุดไม่รวมอยู่ในจ านวนเงนิทีเ่ป็นพืน้ฐานของการค านวณค่าจา้งในวันห
ยุด 
 

สญัญาการวา่จา้งท างาน (Ráðningarsamningur) 
ขอ้ตกลงในสัญญาว่าจา้งนัน้ ลูกจา้งตอ้งไดรั้บสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 
ซึง่ตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับระยะเวลาของการว่าจา้ง 
และระดับเงนิเดอืนตามสัญญาว่าจา้งอยู่ในประเภทใด และเงือ่นไขต่างๆ 
โดยท่ัวไปในการท าสัญญาการว่าจา้ง 
จะตอ้งท าหลังจากลูกจา้งไดท้ าการปฏบิัตหินา้ทีแ่ลว้หนึง่เดอืน  
หากลูกจา้งไดรั้บสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 
ก็จะเป็นหลักประกันในการท างานของลูกจา้ง 
เพราะหากมขีอ้ขัดแยง้ระหว่างนายจา้งกับลูกจา้ง 
ก็สามารถพจิารณาในสัญญาการว่าจา้งเป็นขอ้ตัดสนิ  
ทีส่ านักงาน Eining –Iðja ท่านสามารถตดิต่อขอขอ้มูล 
ในการท าสัญญาการว่าจา้งท างานได ้
และสามารถขอแบบฟอรม์ใบค ารอ้งต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งในการท าสัญญา  
ระยะเวลาของการออกและใหอ้อกจากงาน  

• ตอ้งเป็นไปตามสทิธขิองทัง้สองฝ่าย  
• จะตอ้งเป็นลายลักษณ์อกัษร  
• ตอ้งท างานจนถงึสิน้เดอืน  

หากท างานไดเ้พยีงสองสัปดาห ์สามารถลาออกหรอืใหอ้อกจากงานไดทั้นท ี 
หากอายกุารท างานในบรษัิทเดยีวกันเกนิกว่าสองอาทติย,์ หลังจากนัน้ 12 วัน 
จงึจะสามารถลาออกหรอืใหอ้อกได ้ 
หากอายกุารท างานในบรษัิทเดยีวกันเกนิกว่า 3 เดอืน 
ตอ้งท างานจนครบเดอืนกอ่น และตอ้งท างานอกี 1 เดอืนก่อนออกจากงาน 
(เพือ่ใหเ้วลากบัลูกจา้งหางานใหม่ หรอืนายจา้งหาลูกจา้งใหม)่  
หากอายกุารท างานในบรษัิทเดยีวกันเกนิกว่า 3 ปี ตอ้งท างานจนครบเดอืนกอ่น 
และตอ้งท างานอกี 3 เดอืนกอ่นออ 
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Everyone is entitled to a vacation; a mini-
mum vacation is to be 24 working days. If 
an employee falls ill during vacation, the 
period of illness is not counted as vacation, 
on condition that the employee prove by 
doctor’s certificate that he/she is not able 
to take a vacation. Notification to a super-
ior is to be made immediately, by phone 
or telegram, in case of illness or accident 
during vacation. 

Holiday bonus
Eining-Iðjaremindsitsmembersoftheirrightto
receiveaholidaybonus.Employeeswhohave
earned full vacation rights byworking for the
same employer during the past full year,
definedaslastingfrom1Mayto30April,and
were in employment during the last week of
AprilorthefirstweekofMay,willbepaidon
1Mayor1 Junea special single-sumholiday
bonus.Thisyear’samountforthosewhowork
in the private market and the State (1 June)
is kr. 52,000 based on full employment, in
accordancewithallemploymentcontracts.This
year’samountforthosewhoworkformunicipa-
lities (1May) iskr.51,700 inaccordancewith

allemploymentcontracts.Theholidaybonusis
notincludedintheamountthatformsthebasis
ofholidaypaycalculations.

Fishing card / Camping Card 
Inthesummerof2021,Eining-Iðjaoffersmem-
bersonceagaintobuytheCampingCardand
The Fishing Card on special terms. By pur-
chasingacardwiththecompany,memberscan
thereforesavesignificantly.Thecardsmustbe
purchasedthroughtheVacationHomewebsite,
(www.orlof.is/ein)thenanorderwillbesentto
the relevant vendors who send the cards to
members.ThecardswillNOTbeforsaleinthe
company’soffices.

Please note that reservations are good 
in advance. It can take up to a week, 
even just over it, to get a card by mail.

Memberscanalsopurchaseatravelcheque
on their vacationhome,whichguarantees the
best accommodation in hotels and bed and
breakfastsacrossthecountry.

With the Fishing card (kr.4.100)youcan
fishalmostasmuchasyoulikein36lakesall
around Iceland. Veiðikortið 2021 is valid for
one person and only for the year 2021. Kids
undertheageof14fishfreewithacardholder.
For more information and a list of lakes see
www.veidikortid.is

The Campingcard(kr.12.900)onlyallows
free camping for a maximum of two adults
andfourchildrenuptotheageof16perunit
(campervan/tent/motorhome)atcampsites,list-
edintheCampingCardbrochureandwebsite,
www.utilegukortid.is

TheCampingCardisvalidfor28nightsper
card. Each night counts as one unit,meaning
that two adults and up to four children are

counted as one unit and 28 units equal 28
nights. These 28 nights can be used from
thedaythatcampsitesareopentoSeptember
15th, 2021. When the 28 nights/units have
beenusedthecardisnolongervalid.Formore
informationseewww.utilegukortid.is

Employment contracts 
Employment contracts stipulate that all staff
members receivewritten confirmation of their
termsofemployment, includingperiodofem-
ployment and the specific contract on which
payratesandtermsofemploymentarebased.
A written employment contract is compulsory
afteronemonthofwork.Itgivestheemployee
considerable security to be in possession of a
writtenconfirmationofemployment.Incaseof
adispute,anemploymentcontractmaymake
allthedifference.

Please contact Eining-Iðja office for further
informationrelatingtothecompositionofwritt-
enemploymentcontractsandspecialformsfor
writingsuchcontracts.

To the members of Eining-Iðja



Á hverju ári þarf að sinna almennu 
viðhaldi í orlofshúsum, íbúðum og skrif-
stofum félagsins, , þar sem alltaf er þörf 
endurbóta. Að undanförnu hefur verið 
ráðist í nokkrar framkvæmdir á eignum 
Einingar-Iðju sem lesa má um hér á eftir.

Einarsstaðir á Héraði
Eining-Iðjaánúfjögurorlofshúsíorlofsbyggð-
inni á EinarsstöðumáHéraði. Fyrr í júní veitti
félagiðviðtökutveimurorlofshúsumásvæðinu
eftiraðþauvorunánastalgjörlegaendurnýjuð
ogstækkuðlítillegasl.vetur.Þettavoruhúsnr.
26og31,enífyrrafenguhúsfélagsinsnr.21
og22sömuyfirhalningu.Eftirstækkuneruþau
um 62 fermetrar að stærð. Vægt er til orða
tekiðaðhúsinerustórglæsilegogeróhættað
óskafélagsmönnumtilhamingjumeðþau.

TréiðjanEinirehf.áEgilsstöðumsáumfram-
kvæmdinaenumhönnunogeftirlitmeðfram-
kvæmdum sá Ágúst Hafsteinsson, arkitekt á
Form arkitektastofu á Akureyri. Samstarfið við
þessaaðilavartilfyrirmyndar.

Flókalundur í Vatnsfirði
Í orlofsbyggðinni Flókalundi í Vatnsfirði á
Barðaströndáfélagiðeittorlofshús.Undanfarið

hefur staðið yfir endurbætur áþví, í nokkrum
áföngum.Fyrstvarskiptumalltytrabyrðiþess
og það einangrað. Nokkrir gluggar voru lag-
færðirogvarhúsiðklættáþrjárvegumeðlit-
aðriliggjandibáru.Einnigvarskiptumeinangr-
unogjárnáþaki.

Í vetur stóðu svo yfir framkvæmdir innan-
dyra.Baðogeldhúsvoruendurnýjuðogmið-
rýmiðopnað.M.a.vorugólfinflísalögð,veggir
ogloftmáluðo.fl.Ánæstaáriersvoááætlun
aðlagaogstækkasólpallinnviðhúsið.

Illugastaðir í Fnjóskadal
Áfundiíaðalstjórnfélagsinsíseptember2020,
sem fram fór á Illugastöðum í Fnjóskadal, var
farið í skoðunarferðumsvæðiðogkíktm.a.á
hvernigtiltókstmeðframkvæmdirásexhúsum
íefrahverfinusembúiðvaraðtakaígegnað
undanförnu. Stjórnin var mjög ánægð með

hvernigtiltókstogákvaðaðráðastíbreytingar
á eldhúsum og baðherherbergjum í húsum í
neðrahverfinuásamaháttogbúiðeraðgeraí
efrahverfinu.Framkvæmdirstóðuyfirsl.vetur
oglaukímars.

Sóltún í Reykjavík
Um miðjan apríl lauk framkvæmdum sem
staðiðhöfðuyfirísjúkraíbúðfélagsinsá3.hæð
í Sóltúni í Reykjavík. Ákveðið var að ráðast í
svipaðarendurbæturoggertvarfyrirnokkruí
sjúkraíbúð félagsins á 2. hæð hússins. Þá var
m.a. skipt um eldhúsinnréttingu og gólfefni,
íbúðinmáluðo.fl.

Lyklabox
Búiðeraðsetjaupplyklaboxáöllorlofshúsog
íbúðir félagsins, fyrir utanTjarnargerði enþað
verðurgertnæstahaust.

Við biðlum til félagsmanna að rugla alltaf
tölunumþegargengiðerumþessibox.Vitað
er um eitt skipti þar sem gleymdist að rugla
tölunumþegarveriðvaraðtakalykilúrboxiog
náðuóprúttniraðilaraðkomastyfirréttartölur
ognáðumeðþvíaðkomastsíðarinnísameign
ogstela.
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Framkvæmdir hjá félaginu

Að gefnu tilefni vill Eining-Iðja benda fyrirtækjum og félagsmönn-
um á þá staðreynd að þeir sem fengnir eru í starfsþjálfun eða til 
prufu í vinnu eiga að fá borgað fyrir þann tíma sem unnið er.

Ofmargirfélagsmennhafaleitaðtilokkarogsagtfráþvíaðþeirhafi

ekki fengiðgreitt fyrir vinnuþar semþeir væru til prufu. Sérstaklega á
þettaviðíveitingageiranum.

Eining-Iðjabendirfélagsmönnum,semlenthafaíþessu,áaðhafasam-
bandviðfélagiðogviðmunumgangaímálið.

Reynslutími/ starfsþjálfun er líka vinna!

Veikist starfsmaður eða slasast í orlofi telst sá tími, sem veikindum 
nemur, ekki til orlofs enda sanni starfsmaður með læknisvottorði 
að hann geti ekki notið orlofsins.

Þegarveikindihefjastberstarfsmanniaðtilkynnaþaðávinnustaðmeð

sannanlegumhætti,samahvarhannerstadduríveröldinni,einsoghann
væri í vinnu. Þágetur hann tekið orlofið síðar, eftir aðhannhefur náð
heilsuáný,meðsamkomulagiviðyfirmannsinn.

Veikindi í orlofi



Félagsgjöld til Einingu-Iðju eru 1% af laun-
um og sér vinnuveitandi um skil þeirra til 
félagsins. Til að viðhalda fullgildum félags-
rétti í Einingu-Iðju þurfa félagsgjalda-
greiðslur að berast reglulega. Ef ekkert 
félagsgjald er greitt í sex mánuði samfellt 
fellur viðkomandi félagsmaður af félags-
skrá. Með greiðslu lágmarksfélagsgjalda 
koma tiltekin réttindi. Hjá Einingu-Iðju 
hafa félagsmenn t.d. rétt til:

Upplýsingar um réttindi og skyldur
➤ Aðstoðarviðtúlkunkjarasamninga
➤ Aðstoðarviðgerðráðningarsamninga
➤ Aðstoðarviðútreikningaálaunumog

innheimtu
➤ Aðstoðarefuppkemurágreiningurá

vinnustað
➤ Lögfræðiaðstoðartengdakjaramálum
➤ Aðstoðaríveikindumígegnumsjúkra-

sjóðinn

➤ Styrkjatilforvarnaogendurhæfingar
➤ Niðurgreiðsluánámiognámskeiðum
➤ Aðgangsaðorlofshúsum

Upphæðfélagsgjaldaognafnstéttarfélagsá
að koma fram á launaseðli. Eining-Iðja hvetur
félagsmenn til að skoða launaseðilinn sinn vel
ogfylgjastmeðskilumfélagsgjalda.

Eru félagsgjöldin ekki örugglega að skila sér?

Það eru því miður nokkur dæmi um að 
félagsmenn hafi komið á skrifstofur 
Einingar-Iðju eftir að hafa sagt upp störfum 
í veikindum. Það getur þýtt mikla réttinda-
skerðingu hjá viðkomandi. Dæmi eru um 
að fólk sem hefur verið veikt í nokkurn tíma 
hefur verið kallað til yfirmanna og þrýst á 
það að segja upp störfum. Eining-Iðja beinir 
því til félagsmanna sinna að láta alls ekki 
undan slíkum þrýstingi heldur hafa strax 
samband við félagið.

Þaðhefurþrengt að ýmsum stofnunumog
fyrirtækjumásíðustuárumogyfirmennþvíoft
í erfiðri stöðumeð reksturinn.Þóeróafsakan-
legt íslíkumtilvikumaðhafaréttindiaf launa-
fólkimeðþvíaðþrýstaáþásemlendaílengri
veikindumaðsegjauppstörfum.Þaðerengin
lausn og getur í mörgum tilvikum aukið á
vandaþessafólksfrekarenhitt.Þessvegnaer
svo mikilvægt að fá ráðgjöf hjá Einingu-Iðju
áðurenskrifaðeruppástarfslok.

Ekki segja upp í veikindum
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Við viljum minna félagsmenn á að enn eru nokkrar viku í orlofshúsum lausar í sumar. 
Vikur sem ekki gengu út í úthlutun eða voru ekki staðfestar innan greiðslufrests. 
Þegar blaðið fór í prentun var aðallega um að ræða vikur í ágúst, en stundum losna 
vikur af einhverjum ástæðum. Nú gildir fyrstur pantar/fyrstur fær.

Auðveldast er að fara inn á orlofsvef félagsins til að sjá hvað enn er laust. Þar er 
einnig hægt að panta og ganga frá greiðslu.

Einnig er hægt að hringja í félagið í síma 460 3600, senda tölvupóst á ein@ein.is eða 
bara líta við á skrifstofur félagsins, á Akureyri, Dalvík eða í Fjallabyggð.

Laus orlofshús í sumar - Fyrstur pantar, fyrstur fær!
Orlofshús

Við viljum minna félagsmenn á að enn eru orlofshús laus í sumar, 
hús sem ekki gengu út í úthlutun eða voru ekki staðfest innan 
greiðslufrests. Áhugasamir geta kíkt á Félagavefinn á heimasíðu 
félagsins, www. ein.is, þar sem sjá má hvaða hús eru enn laus 
og jafnframt bókað þau. Þeir sem ekki eru enn komnir með 
aðgang að Félagavefnum geta hringt á skrifstofur félagsins í síma 
460 3600, eða mætt til okkar og fengið upplýsingar um laus 
hús.

LAUS HÚS Í SUMAR  –  Fyrstur pantar – fyrstur fær!

Orlofshús
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Klukk er tímaskráningarapp og er einnig fáanlegt á ensku og pólsku. 
Nýjasta útgáfan af Klukki uppfærist sjálfkrafa í símanum og er skipt um 
tungumál með því að fara í stillingar í appinu. Tilgangurinn með appinu 
er að hjálpa launafólki að halda utan um sínar vinnustundir. Þannig má á 
auðveldan hátt nálgast yfirlit yfir unna tíma í mánuði og bera saman við 
greiddar vinnustundir á launaseðli og ganga þannig úr skugga um að þú 
fáir rétt greitt frá þínum launagreiðanda. Í appinu getur þú klukkað þig 
inn og út, ásamt því að appið minnir þig á að klukka sig þegar þú kemur 
eða ferð af vinnustaðnum. Á einfaldan máta er jafnframt hægt að fá tíma-
skýrslu senda í tölvupósti sem excel-skjal.

Klukk er ókeypis og er fáanlegt í Appstore (iPhone) og Playstore 
(Android). Félagsmenn eru hvattir til að ná í appið og prófa.

Allar nánari upplýsingar um appið er að finna á 
www.asi.is/klukk

What is Klukk? 
Klukk is an free app for recording hours of work, helping you keep track of 
your work hours in a simple manner. The app allows you to make sure you 
are paid correctly from your employer.

Where can I get Klukk? Klukk 
can be downloaded from App 
store and Play store. 

Co to jest Klukk? 

Klukk?

aplikacji Klukk.

Þegar skólarnir klárast á vorin fara flest ungmenni í sumarvinnu en sumar-
vinnan gefur þeim dýrmæta starfsreynslu á vinnumarkaði. Að mörgu er að 
huga þegar farið er út á vinnumarkaðinn og hér eru því nokkur mikilvæg 
atriði sem gott er að hafa í huga.

  Nauðsynlegt er að gera ráðningarsamning og gott er að lesa hann yfir 

 með foreldrum áður en þú skrifar undir!

  Laun eru greidd fyrsta dag hvers mánaðar eftir að þeim mánuði lýkur sem laun 

eru greidd fyrir. 

  Launaseðill er mikilvægur! – Mikilvægt er að fara yfir launataxtann og unna tíma! 

  Prufutími á alltaf að vera greiddur – Þú átt ekki að vinna ókeypis! 

  Jafnaðarkaup – Það er ekki samið um jafnaðarkaup í kjarasamningum! 

  Þú átt að fá greitt stórhátíðarálag þegar þú vinnur á stórhátíðar- 

dögum!

Hvað er KLUKK? - What is Klukk? - Co to jest Klukk? 

Ert þú að vinna í sumar?
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Of mikið sumar?
Flynise – 24 klukkustunda virkni við ofnæmi
Flynise filmuhúðaðar töflur innihalda 5 mg af virka efninu deslóratadíni og er ofnæmislyf sem er ætlað til meðferðar á einkennum 
ofnæmiskvefs og ofsakláða. Flynise er ætlað fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri og er áhrifaríkt við að draga úr einkennum 
ofnæmiskvefs eins og hnerra, nefrennsli og kláða í nefi, ásamt augnkláða, tárarennsli og roða í augum og kláða í efri góm. Lyfið er 
til inntöku og á að gleypa töfluna heila. Kynnið ykkur notkunarleiðbeiningar, varnaðarorð og frábendingar áður en lyfið er notað. 
Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari 
upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is     
Markaðsleyfishafi Actavis Group PTC ehf.
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Við viljum minna félagsmenn á að enn eru orlofshús laus í sumar, 
hús sem ekki gengu út í úthlutun eða voru ekki staðfest innan 
greiðslufrests. Áhugasamir geta kíkt á Félagavefinn á heimasíðu 
félagsins, www. ein.is, þar sem sjá má hvaða hús eru enn laus 
og jafnframt bókað þau. Þeir sem ekki eru enn komnir með 
aðgang að Félagavefnum geta hringt á skrifstofur félagsins í síma 
460 3600, eða mætt til okkar og fengið upplýsingar um laus 
hús.

LAUS HÚS Í SUMAR  –  Fyrstur pantar – fyrstur fær!

Orlofshús
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Klukk er tímaskráningarapp og er einnig fáanlegt á ensku og pólsku. 
Nýjasta útgáfan af Klukki uppfærist sjálfkrafa í símanum og er skipt um 
tungumál með því að fara í stillingar í appinu. Tilgangurinn með appinu 
er að hjálpa launafólki að halda utan um sínar vinnustundir. Þannig má á 
auðveldan hátt nálgast yfirlit yfir unna tíma í mánuði og bera saman við 
greiddar vinnustundir á launaseðli og ganga þannig úr skugga um að þú 
fáir rétt greitt frá þínum launagreiðanda. Í appinu getur þú klukkað þig 
inn og út, ásamt því að appið minnir þig á að klukka sig þegar þú kemur 
eða ferð af vinnustaðnum. Á einfaldan máta er jafnframt hægt að fá tíma-
skýrslu senda í tölvupósti sem excel-skjal.

Klukk er ókeypis og er fáanlegt í Appstore (iPhone) og Playstore 
(Android). Félagsmenn eru hvattir til að ná í appið og prófa.

Allar nánari upplýsingar um appið er að finna á 
www.asi.is/klukk

What is Klukk? 
Klukk is an free app for recording hours of work, helping you keep track of 
your work hours in a simple manner. The app allows you to make sure you 
are paid correctly from your employer.

Where can I get Klukk? Klukk 
can be downloaded from App 
store and Play store. 

Co to jest Klukk? 

Klukk?

aplikacji Klukk.

Þegar skólarnir klárast á vorin fara flest ungmenni í sumarvinnu en sumar-
vinnan gefur þeim dýrmæta starfsreynslu á vinnumarkaði. Að mörgu er að 
huga þegar farið er út á vinnumarkaðinn og hér eru því nokkur mikilvæg 
atriði sem gott er að hafa í huga.

  Nauðsynlegt er að gera ráðningarsamning og gott er að lesa hann yfir 

 með foreldrum áður en þú skrifar undir!

  Laun eru greidd fyrsta dag hvers mánaðar eftir að þeim mánuði lýkur sem laun 

eru greidd fyrir. 

  Launaseðill er mikilvægur! – Mikilvægt er að fara yfir launataxtann og unna tíma! 

  Prufutími á alltaf að vera greiddur – Þú átt ekki að vinna ókeypis! 

  Jafnaðarkaup – Það er ekki samið um jafnaðarkaup í kjarasamningum! 

  Þú átt að fá greitt stórhátíðarálag þegar þú vinnur á stórhátíðar- 

dögum!

Hvað er KLUKK? - What is Klukk? - Co to jest Klukk? 

Ert þú að vinna í sumar?
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