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Eining-IðjaEining-Iðja  
sendir félagsmönnum sínum og landsmönnum öllum bestu óskir sendir félagsmönnum sínum og landsmönnum öllum bestu óskir 

um gleðileg jól og farsælt komandi ár, um gleðileg jól og farsælt komandi ár, 
með þökk fyrir samskiptin á árinu sem er að líðameð þökk fyrir samskiptin á árinu sem er að líða



VERTU MEÐ VINNUTÍMANA Á HREINU
Klukk er frítt tímaskráningarapp fyrir launafólk. Þú skráir vinnutímana þína með einum smelli í Klukk 
og veist þá nákvæmlega hversu mikið þú vinnur og hvenær. Hægt er að virkja staðsetningarbúnað í 
appinu sem minnir þig á að klukka þig inn eða út.
Náðu þér í Klukk í AppStore eða á GooglePlay.

Nánar á asi.is/klukk 

 Now also in English

Teraz także w języku polskim
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Allt að verða vitlaust?
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20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki
Magasýruþolin hylki sem innihalda 20 mg af virka efninu Omeprazol og eru ætluð fullorðnum
til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og nábít). Gleypið hylkin
í heilu lagi með hálfu glasi af vatni með mat eða á fastandi maga. Kynnið ykkur notkunar- 
leiðbeiningar, 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.

Omeprazol Actavis
– Við brjóstsviða og súru bakflæði
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Ábyrgðarmaður:
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Þýðingar:
Páll Pawel Pálsson, Nicole Kristjánsson,
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Frjálst er a› nota efni úr bla› inu, í heild 
e›a hluta, þó þannig a› heim ild ar sé get i›.

ORLOFSBYGGÐIN ILLUGASTAÐIR

Sendum Einingar-Iðjufélögum

svo og landsmönnum öllum

hugheilar jóla- og nýársóskir!

Efnisyfirlit

Hafnarstræti 53
600 Akureyri

S  430 1800
E  enor@enor.is www.enor.is

Starfsfólk Enor 
óskar félagsmönnum Einingar-Iðju

gleðilegra jóla
og farsæls nýs árs.

HLUTI AF FJÖLSKYLDUNNI
Dálæti sumra á Kofareykta hangikjötinu frá Kjarnafæði virðist engum takmörkunum háð.
Það er vissulega skemmtilegt að ljúffengt hangikjötið öðlist þann virðingarsess sem hér 
má sjá, en auðvitað nýtur það sín betur á matarborðum landsmanna, þar sem það hefur 
í áranna rás glatt og satt Íslendinga og skapað sannkallaða hátíðar- og jólastemmningu, 
enda um sérlega bragðgott hangikjöt að ræða.
Kofareykta hangikjötið frá Kjarnafæði er sérvalið fyrsta flokks lambakjöt með ljúffengu, ríku og hefðbundnu 
íslensku reykbragði, verkað og reykt af kjötiðnaðarmeisturum fyrirtækisins.
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MAE

                  Smáratorgi 3    201 Kópavogi    Sími 510 7200    Fax 510 7220    init@init.is    www.init.is

 

 

Hægt er að skoða útsend yfirlit á sjóðfélagavef Stapa. Hafðu 
samband við sjóðinn ef iðgjöld vantar eða þú hefur ekki fengið 
yfirlit en telur að vinnuveitandi hafi átt að skila til sjóðsins.

Lífeyrisréttindi grundvallast af þeim iðgjöldum sem skila 
sér til sjóðsins.

Fékkst þú sjóðfélagayfirlit?

Óskum sjóðfélögum 
og landsmönnum öllum 

gleðilegra jóla!

Strandgötu 3, 600 Akureyri Sími 460 4500 www.stapi.is
Hafnarbraut 20, 740 Neskaupstað   stapi@stapi.is

Það er mikilvægt að bera iðgjaldagreiðslur saman við 
launaseðla.

Athuga þarf hvort launagreiðandi skili inn mótframlagi
í samræmi við kjarasamning.



Óvenjumikið hefur verið um breytingar 
hvað varðar starfsmannmál félagsins að 
undanförnu. 1. nóvember sl. tók Helga 
Þyri Bragadóttir við starfi verkefnastjóra 
hjá VIRK í Eyjafirði. Undanfarin ár hefur 
hún starfað sem ráðgjafi hjá VIRK á 
svæð inu og mun sinna því eftir sem áður. 
Elsa Sigmundsdóttir, sem áður gegndi 
stöðunni og verið í liðsheild Einingar-Iðju 
sl. 12 ár, fór þó ekki langt því hún mun á 
næstunni taka við sem skrifstofustjóri 
félagsins af Sigrúnu Lárusdóttur sem 
starfað hefur hjá félaginu í 45 ár. Elsa 
hefur frá 1. nóvember sl. unnið við hlið 
Sigrúnar til að koma sér inn í starfið. 
Fyrirhugað var að Elsa tæki við stöðunni 
1. desember sl. en það frestast eitthvað 
vegna Covid. Sigrún mun þó ekki láta 
strax af störfum því hún mun verða 

félaginu innan handar við ýmis mál næstu 
mánuði.

Þáhefurfélagiðeinnigaðundanförnuráðið
þrjánýjastarfsmenntilfélagsins.

Nýr þjónustufulltrúi

Rut Pétursdóttir hóf störf hjá félaginu1. nóv-
ember sl.Húnvar ráðinúrhópi37umsækj-
andasemsóttuumstöðuþjónustufulltrúahjá
félaginu. Undanfarin ár hefur hún starfað á
Icelandair Hótel Akureyri sem veitingastjóri
hótelsins.Húnermeðaðseturáskrifstofunniá
Akureyriogermeðnetfangiðrut@ein.is

Nýr Virk fulltrúi

Kristín Guðmundsdóttir hóf störf hjá félaginu
1. október sl.Hún var ráðin úr hópi 43 um-
sækjandasemsóttuumstöðuráðgjafaásviði
starfsendurhæfingar. Kristín, sem starfaði síð-

ustu12áráKristnesi,ermeðaðseturáskrif-
stofunni á Akureyri og er með netfangið
kristin@ein.is

Nýr skráningar- og innheimtustjóri

Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir hefur verið ráðin
skráningar- og innheimtustjóri hjá félaginu.
Hún var ráðin úr hópi 21 umsækjanda sem
sóttu um stöðuna. Undanfarin þrjú ár hefur
hún starfað á Keahótel ehf. á Akureyri sem
launa- og bókhaldsfulltrúi. Rósfríð mun hefja
störfumnæstuáramót,enhúnmuntakavið
starfiMargrétar Einarsdóttur semmun láta af
störfumávordögum.Húnverðurmeðaðsetur
áskrifstofunniáAkureyriogverðurmeðnet-
fangiðrosfrid@ein.is

Eining-IðjabýðurþærRut,KristínuogRósfríð
velkomnarístarfsmannahópinn.

Starfsmannamál

Helga Þyri Bragadóttir.

Kristín Guðmundsdóttir. Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir.Rut Pétursdóttir.

6

Tröllvaxin
jólaskemmtun
Það er skemmtilegra um jólin í félagsskap skósveina, trölla og syngjandi 
sparigrísa. Það er auðvelt að finna eitthvað fyrir alla fjölskyldumeðlimi í 
Sjónvarpi Símans Premium. Sígrænar jólamyndir, jólatónleikarnir og allt 
uppáhaldsbarnaefnið með íslensku tali. 

Svona á sjónvarp að vera um jólin. 

siminn.is

Elsa Sigmundsdóttir og Sigrún Lárusdóttir.
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Tröllvaxin
jólaskemmtun
Það er skemmtilegra um jólin í félagsskap skósveina, trölla og syngjandi 
sparigrísa. Það er auðvelt að finna eitthvað fyrir alla fjölskyldumeðlimi í 
Sjónvarpi Símans Premium. Sígrænar jólamyndir, jólatónleikarnir og allt 
uppáhaldsbarnaefnið með íslensku tali. 

Svona á sjónvarp að vera um jólin. 

siminn.is
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Mjög mikil ánægja með
félagið og þjónustuna

Nýlega lét félagið, í samstarfi við AFL 
starfsgreinafélag, Gallup framkvæma 
könnun um ýmis atriði sem snerta kjör og 
aðstæður félagsmanna Einingar-Iðju og 
AFLs starfsgreinafélags. Um er að ræða 
sambærilega könnun og gerð hefur verið 
fyrir félögin sl. níu ár. Helstu niðurstöður 
liggja nú fyrir og eru væntanlegar inn á 
heimasíðu félagsins fyrir jól. Það er alltaf 
fróðlegt að bera þær saman við niður-
stöður síðustu ára og sjá hvort miklar 
breytingar hafa átt sér stað.

45,3%svarendavorukarlaren54,7%konur.
21,9%svarendavoruundir25áraaldri,21%
voruáaldrinum25-34ára,21%voruáaldrin-
um 35-44 ára, tæplega 15,4% á aldrinum
45-54áraog20,8%voru55áraeðaeldri.

MikilánægjaermeðþjónustuEiningar-Iðju
ogfélagiðsjálft.Rúmlega98%svarendasögð-
ustverasáttireðahvorkinéerspurtvarhvort
viðkomandiværisáttureðaósátturviðEiningu-
Iðju, þar af merktu rétt tæplega 80% við að
þau væru sátt við félagið. 97,7% merktu við
ánægður eða hvorki né er spurt var hversu
ánægður eða óánægður ertu með þjónustu
Einingar-Iðju þegar á heildina væri litið. Þetta
eruaðeinsbetriniðurstöðurenásíðustuárum.

Í könnuninni voru margir þættir kannaðir,
m.a. umheildarlaunogdagvinnulaun, vinnu-
tíma,vinnuálag, launaseðla,kjarasamningaog
starfsumhverfi. Einnigvar t.d. spurthversu já-
kvæðureðaneikvæðurviðkomandivargagn-
vartþvíaðtakaþáttístarfiávegumEiningar-
Iðju. Tæplega 96% svarenda sögðust vera
jákvæðureðahvorkinégagnvartþeirrispurn-
ingu.

Könnuninfórþannigframað3.000félags-
menn voru valdir handahófskennt úr félaga-
skrámþessaratveggjafélaga,1.500fráhvoru
félagi.Þaðeráríðandiaðfásemnákvæmastar
niðurstöðurþegarslíkkönnunerframkvæmd,
helstaðfáallatilaðsvara,svohægtséaðnýta
niðurstöðurnar í þágu þekkingar og til hags-
bótafyrirfélagsmenn.Þeirraupplýsingarskipta
miklumáli!

Rannsóknsemþessierafargagnlegogget-
urfélagiðstuðstviðniðurstöðurnarámörgum
sviðum. Stjórn félagins vill þakka öllum þeim
semþátttókuílaunakönnunfélagsinsíár.

Vinningsnúmer
Könnuninvarlíkahappdrættismiðiþvíallirsem
tókuþáttgátuunniðveglegavinninga. Íbréf-
inu sem þátttakendur fengu var lukkunúmer.
Búið er að draga og voru nöfn eftirfarandi
félagsmannaEiningar-Iðjudreginút.

Tveirvinningaraðupphæðkr.150.000,eitt
stk.áhvortfélag:KristjánTryggviSigurðsson.

Tveir vinningaraðupphæðkr.50.000,eitt
stk.áhvortfélag:ÓlöfÁsdísKristjánsdóttir.

Fjórir vinningar, vikudvöl í orlofsíbúðum
félaganna.Tvöstk.áhvortfélag:AgnarKristinn
PéturssonogMargrétÁrnadóttir.

Þegar Kristján Tryggvi mætti á skrifstofu
félagsins á Akureyri til að ná í vinninginn þá
sagðihannaðþaðværialvegsjálfsagtmálað
takaþáttíkönnunsemþessari.„Égveitaðþað
skiptirmiklumálifyrirþásemeruaðsendaút
svonakannaniraðfágóðasvörunogþvíákvað
ég að taka þátt. Það borgaði sig greinilega,
bæðifyrirfélagiðogmig.Þaðernúekkislæmt
aðfásvonaglaðningfyriraðgefasérsmátíma
til að svara þessari könnun,“ sagði Kristján
mjögsátturmeðvinninginn.

Í ár lentu einnig 20 þátttakendur strax í
happdrættispotti, 10 frá hvoru félagi, voru í

raun dregnir út áður en þeir svöruðu. Hinir
heppnu vinningshafar fengu tilkynningu um
þaðum leiðogþeirhöfðu lokiðviðað svara
könnuninni, um var að ræða kr. 15.000 inn-
eign á debetkorti sem þeir nálguðust á skrif-
stofufélagsinsáAkureyri.Íártókuallirtíuþátt
þannigaðallirvinningarnirgenguút,ólíktsíð-
ustu árum. T.d. í fyrra þá svöruðu aðeins sjö
þeirrasemdreginvoruútsemþýddiþvímiður
aðþrír félagsmennEiningar-Iðjumisstuafþví
að fá vinning upp á kr. 15.000 og sex árið
2018.Þaðgeturborgaðsigaðtakaþátt!

Eining-Iðja óskar vinningshöfum til ham-
ingju.

Björn formaður afhenti Kristjáni Tryggva vinninginn. Að sjálfsöfðu var hugað vel að sóttvörnum og 
grímur einungis teknar niður í örskotsstund á meðan smellt var af.
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Leiðandi á
landsbyggðunum

N4 óskar öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári,
með þökkum fyrir áhorfið.

n4@n4.isN4, Hvannavöllum 14, 600 Akureyri 412 4402

www.n4.is N4sjonvarpTímaflakk N4 blaðið N4 hlaðvarpN4sjonvarp N4 safnið

N4 ER ÞAR SEM ÞÚ VILT
- ÞEGAR ÞÚ VILT

NÝTT!

Þættir N4 eru núna 
aðgengilegir á Sjónvarpi 
Símans í N4 Safninu.

GJAFAKORT
GLERÁRTORGS

TILVALIN GJÖF VIÐ ÖLL 
TÆKIFÆRI!

PANTAÐU GJAFAKORT Á GLERARTORG.IS

GJAFAKORTIN GILDA 
Í YFIR 30 VERSLANIR 
OG VEITINGASTAÐI  Á 
GLERÁRTORGI.

 



Nýlega afhenti Eining-Iðja Jólaaðstoðinni 
í Eyjafirði styrk að upphæð kr. 1.000.000. 
Jóla að stoðin er samstarfverkefni Mæðra-
styrksnefndar, Rauða krossins, Hjálpar-
starfs kirkjunnar og Hjálpræðishersins á 
Akureyri. 

Markmiðverkefnisinseraðstyðjaefnaminni

fjölskyldurogeinstaklingaáEyjafjarðarsvæðinu.
Söfnunarféermeðalannarsnotað til kaupaá
gjafakortumsemeinstaklingargetakeyptmat
fyrir.Vegnaástandsins íþjóðfélaginumágera
ráðfyrirfleiriumsóknumíárenundanfarinár.

Félagiðhefur ímörgárstyrktJólaaðstoðina.
Vegna stöðunnar í samfélaginu núna ákvað

stjórnfélagsinsaðbætaaðeinsíogstyrkjaver-
kefniðumeinamilljónkróna.

Rétteraðvekjaathygliáþvíaðþessiraðilar
aðstoðafólkumallanEyjafjörð,fráFjallabyggð
aðGrenivík.
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Eining-Iðja styrkir 
Jólaaðstoðina í Eyjafirði

Eining-Iðja minnir félagsmenn sína á, að þeir eiga rétt 
á að fá greidda desember uppbót samkvæmt kjara-
samningum. Upphæðin er mismunandi eftir samn-
ingum og við hvaða tímabil er miðað til skilgreiningar 
á fullu starfi. Uppbótina skal greiða í einu lagi og ofan 
á hana reiknast ekki orlof. 

Upphæðdesemberuppbótarsamkvæmtkjarasamningivið
ríkið og samkvæmt kjarasamningum á almennum vinnu-
markaðierkr.94.000,miðaðvið100%starfshlutfall.Starfs-
mennhjáríkinueigaaðfádesemberuppbótgreidda1.des-

emberog starfsmennáalmennumvinnumarkaði eigi síðar
en15.desember.

Upphæðdesemberuppbótarsamkvæmtkjarasamningivið
Samband íslenskra sveitarfélaga er kr. 118.750, miðað við
100%starfshlutfall.Starfsmennsveitarfélagaeigaað fásína
desemberuppbótgreidda1.desember,skv.kjarasamningi.

Á heimasíðu félagsins, www.ein.is, má finna töflur sem
sýnaupphæðdesemberuppbótarmiðaðviðstarfshlutfallog
starfstíma.

Desemberuppbót 2020
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Eining-Iðja hvetur launafólk til að fylgjast vel með hvort næstu 
launahækkanir skili sér rétt og örugglega í launaumslagið. Laun 
og launatengdir liðir skv. núgildandi kjarasamningum munu 
hækka sem hér segir:

Starfsfólk á almennum vinnumarkaði

Þann1.janúar2021hækkakauptaxtaráalmennamarkaðinum umkr.
24.000og almennmánaðarlaun fyrir fullt starf hækkaumkr. 15.750.
Aðrir kjaratengdir liðir kjarasamningsinshækkaum2,5%á sömudag-
setningu.Einnighækkalágmarkstekjurfyrirfulltstarfogverða351.000
kr.ámánuðifyrirfulltstarffrá1.janúar2021.

Starfsfólk sveitarfélaga

Þann1. janúar2021hækkakauptaxtarhjásveitarfélögunumumkr.
24.000.

Starfsfólk ríkisins

Nýlaunataflatekurgildihjáríkinu1. janúar2021sembyggiráálags-
þrepumístaðaldursþrepa.Varpaþarfstörfumínýjutöfluna,tryggtverð-
uraðenginnsemraðastfyrirneðanlaunaflokk17ídagvinnutaxtaídes-
ember2020fáiminnaensemnemurkr.24.000hækkunádagvinnu-
launum.Aðrirfáaðlágmarki18.000kr.hækkun.Íeinhverjumtilvikum
gætiþurftaðvarpaeinstaklingi íhærri flokk/þrepen röðunarforsendur
geraráðfyrir.Tilaðfáfrekarihækkunáröðunverðurviðkomandifyrst
aðuppfyllaskilyrðisamkvæmtnýjumröðunarforsendum.

Gera þarf nýja stofnanasamninga á hverjum vinnustað fyrir sig fyrir
áramótogmunuþeirverðakynntirfélagsmönnum.

Félagiðhveturfélagsmenntilaðfylgjastvelmeðálaunaseðlinum
hvort þessar launahækkanir skili sér ekki alveg örugglega til
þeirra.

Launahækkanir næsta árs

Takið kvöldið frá!

Vert er að setja eftirfarandi 
dagsetningar á minnið.

Fundir í svæðisráðum verði haldnir 
dagana 25., 26. og 27. janúar, nánari 

staðsetning verður auglýst 
er nær dregur.

Aðalfundir deilda verða 
fimmtudaginn 4. febrúar í  
Alþýðuhúsinu á Akureyri.

Aðalfundur félagsins verður 
fimmtudaginn 25. mars 

í Hofi á Akureyri. 

Aðalfundir deilda og aðalfundur 
félagsins munu hefjast kl. 19:30.

Óskum starfsfólki 
 og viðskiptavinum 

 gleðilegrar jólahátíðar 
 og þökkum samfylgdina  

á árinu sem er að líða
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Hjá félaginu starfar ferðanefnd sem undir-
býr og skipuleggur ferðir á hverju ári fyrir 
félagsmenn. Aðalfundur ár hvert kýs fjóra 
félagsmenn í nefndina, en auk þeirra á 
for maður félagsins og í forföllum hans 
vara formaður, sæti í nefndinni. Undan-
farin ár hafa verið í boði þrjár ferðir; utan-
landsferð, ferð innanlands og eins dags 
ferð fyrir eldri félagsmenn. Aflýsa þurfti 
öllum ferðum ársins 2020 vegna Covid. 

Búiðerað skipuleggja tvær ferðiránæstaári
en ferðanefnd ákvað að aflýsa utanlandsferð
ársins2021vegnaóvissuumCovid.

Flateyjardalur
Farin verður dagsferð út í Flateyjardal laugar-
daginn 21. ágúst 2021. Hámarksfjöldi er 90
manns. Farið verður með rútu frá Akureyri.
Nauðsynlegteraðhafameðsérnestitildags-
ins,annaðengrillmat.

Ferðinkostarkr.5.000ámann,innifalið
erakstur,grillmatur,safarogmeðlæti.

Leiðsögumaðurverðurmeðíför.

Einsdagsferðin
HinárlegaeinsdagsferðfyriraldraðaEiningar-
Iðjufélaga verður farin 27. júní 2021. Farið

verður austur í Bárðardal þar sem snæddur
verður hádegisverður. Þaðan verður farið í
Mývatnssveit,ekinnAðaldalurinnogaðlokum
til Akureyrar. Kaffi verður drukkið á Stóru-
Tjörnum.

Ferðinkostarkr.5.000ámann.

Allarnánariupplýsingarumferðatilhögun
og skráning í ferðina út í Flateyjardal
verður á skrifstofum félagsins, sími 460
3600eðanetfangiðein@ein.is,fráþriðju
deginum5.janúar2021.

Athugið að síðar verður auglýst hvenær
byrjaðverðuraðskráíeinsdagsferðina.

Orlofsferðir Einingar-Iðju á árinu 2021

Fyrr á árinu veitti félagið viðtöku tveimur 
orlofshúsum á Einarsstöðum eftir að þau 
voru nánast algjörlega endurnýjuð og 
stækkuð lítillega sl. vetur. 

Þettavoruhúsnr.21og22ogervægttilorða
tekið að húsin eru stórglæsileg. Húsin voru í
útleigu í sumar og voru gestir mjög ánægðir
með hvernig til tókst. Nú í haust voru þökin

endurnýjuðáhúsunumtveimurogeruþauþví
algjörlegatilbúin.Núeruhafnarframkvæmdir
á húsum félagsins nr. 26 og 31 en breyta á
þeimásambærileganháttoghinumtveimurí
vetur.

Tréiðjan Einir ehf. á Egilsstöðum sér um
framkvæmdinaenumhönnunogeftirlitmeð
framkvæmdumsérÁgústHafsteinsson,arkitekt
áFormarkitektastofuáAkureyri.Samstarfiðvið

þessa aðila hefur fram til þessa verið til fyrir-
myndar.

Þeir sem áhuga hafa á að leigja hús á
svæðinu í vetur er bent á að hafa sam
bandvið staðarhaldara í síma8618310,
enhannsérumaðleigjaúthúsyfirvetr
artímann.

Breytingar á Einarsstöðum
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Á fundi stjórnar Einingar-Iðju í október 
var ákveðið að veita Krabbameinsfélagi 
Akureyrar og nágrennis aukastyrk að 
upp hæð kr. 500.000. Ástæðan er sú að 
Krabbameinsfélagið leitaði leiða til þess 
að tryggja áframhaldandi rekstur þjón-
ustumiðstöðvar á Akureyri en félagið á í 
miklum rekstrarerfiðleikum vegna áhrifa 
af heimsfaraldrinum. 

Staðanþarnavarsúaðeffersemhorfirmun
rekstrarfé félagsins klárast í lok febrúar 2021
meðtilheyrandiskerðinguáþjónustu.Þaðsem
aferárihefurdregiðverulegaúrstyrkveiting-
umfráeinstaklingumogfyrirtækjumaukþess
semstórarfjáraflanireinsogHrúturinn,Gæfu-
spor og Reykjavíkurmaraþon hafi ekki skilað
innáætluðumtekjumtilfélagsinsþaðsemafer
ári.

BjörnSnæbjörnsson,formaðurEiningar-Iðju,
sagðieftiraðstyrkveitinginvarákveðinaðfjöl-
margir félagsmenn hafi í gegnum árin notað
sérþágóðuþjónustusemkrabbameinsfélagið
veitirhérásvæðinu.„Stjórninsamþykktisam-
hljóðaaðveitaþennanaukastyrk, semkemur
tilviðbótarárlegumstyrksemEining-Iðjaveitir

félaginu. Við vonum jafnframt að fleiri muni
bregðast jákvætt við neyðarkalli krabbameins-
félagsins, en í bréfi sem þau hafa verið að
senda á fyrirtæki kemur m.a. fram að félagið
taki við almennum styrkjum en eru jafnframt
að bjóða fyrirtækjum að vera Bakhjarlar
KrabbameinsfélagsAkureyrarognágrennis.“

Mikilvægt að hafa gott bakland
Marta Kristín Jónsdóttir, framkvæmdastjóri
KAON,segiraðeftiraðþausenduútneyðar-
kall hafi mörg fyrirtæki og einstaklingar haft
sambandogviljaðleggjaþeimlið.„Þarámeðal
var auka styrkveiting frá Einingu-Iðju. Það er
félaginumikilvægtaðhafagottbaklandogþví
vil ég þakka bæði stjórn og félagsmönnum
Einingar-Iðjufyriraðstyðjaviðfélagiðárlegaog
veraBakhjarlfélagsins.Viðbjóðumuppáráð-
gjöf,viðtölogstuðningfyrir fólkmeðkrabba-
mein og aðstandendur þeirra og ég hvet
félagsmenn Einingar-Iðju til að hafa samband
ef þeir geta nýtt sér þjónustuna okkar. Stjórn
og starfsmenn Krabbameinsfélags Akureyrar
og nágrennis óskar ykkur Gleðilegra jóla og
farsældarákomandiári.“

 

Krabbameinsfélag Akureyrar og 
 nágrennis var stofnað 21. nóvember 
1952. Starfssvæðið er frá Siglufirði 

í vestri og austur að Stóru Tjörnum í 
Fnjóskadal. Félagsmenn eru nú um 1.500 
og eru þeir mikilvæg stoð í starfseminni. 

Félagsgjald er innheimt árlega og er 
4.500 krónur. Helstu verkefni er stuðn-
ingur og fræðsla við einstaklinga með 
krabba mein og aðstandendur þeirra 
ásamt námskeiðum og viðburðum.

Þjónustumiðstöð félagsins er að 
Glerárgötu 34 - 2. hæð á Akureyri. 
Skrifstofan er opin mánudaga til 

 fimmtudaga 10:00-16:00.

Styrkur til Krabbameinsfélags 
Akureyrar og nágrennis
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Why have Trade unions?

Theroleoftradeunionsisfirstandforemostto
conductnegotiationsonwagesandotherwork-
relatedconditionsintheagreementsonbehalf
of theirmembersandto lookafter their inter-
estsonthelabourmarket.

MAKE SURE THAT YOUR RIGHTS ARE 
IN ORDER

PLEASE NOTE! It is always possible to 
consult the local union representative in 
your workplace and you are of course 
welcome to contact Eining-Iðja, tel. 460 
3600 – ein@ein.is, if you need assis-
tance. www.ein.is 

English and Polish versions of the main 
collective agreement between SGS and SA

SGScommissionedthetranslationofthemain
SGSandSAcollectiveagreement intoEnglish
and Polish. Translations can be found on the
Eining-Iðjatradeunion’shomepage.Itisworth
noting that in theaforementioned translations,
at the topofeachpage, there isa reservation
thatintheeventofaconflict,theoriginalofthe
main collective agreement in Icelandic will
alwaysbeconsideredvalid.

We hope that the collective agreement
betweenSGSandSAonthecatering,hospital-
ityandserviceindustrieswillbereadyforpub-
lication in English and Polish in the coming
weeks.

These translations of the main collective
agreementareaimedatprovidingmore infor-
mation and increasing the range of services
providedbySGStoournumerousmembersof
foreignorigin.Wehopethatinthiswaymany
of them will be better informed about their
rights.

December bonuses 

Eining-Iðjaremindsitsmembersthat,according
totheiremploymentcontracts,theyareentitled
to a December bonus. The amount varies,
depending on contract specifications and the
period defined as full-time employment. The
bonusistobepaidasasinglesumandiswith-
outtheadditionofaholidaybonus.

According to the wage contract concluded
with the Municipal Wages and Salaries Com-
mission,theDecemberbonusiskr.118,750.

According to Eining-Iðja contracts with the
State,theDecemberbonusiskr.94,000.

According to Eining-Iðja contracts on the
generallabourmarket,thebonusiskr.94,000.

State employees are to receive their Dec-
emberbonuseson1December,employeeson
the general labour market on 15 December
andmunicipal employees are tobepaid their
bonuses inDecember, in accordancewith the
appropriatewageandsalarycontracts.

Winter rental of holiday chalets

Although summer is the traditional vacation
season,manyalsotakeaholidayduringother
partsoftheyearandalargenumberofpeople
choosetopostponepartoftheirsummervaca-
tionuntilautumnorwinter.Thisisagoodtime
to remind members of Eining-Iðja that they
havesixgoodholidayoptionsoutsidethecon-
ventionalvacationingseason.Theseoptionsare
staying in holiday chalets at Illugastaðir in
Fnjóskadalur valley, Tjarnargerði in the district
of Eyjafjarðarsveit, Svignaskarð in Borgarfirði
and Einarsstaðir in Fljótsdalshéraði as well as
makinguseof theunion’sholidayapartments
inReykjavík/Kópavogur.Theautumnandwin-
terrentscovertheperiodfrom1Septemberto
1June.

Employment contracts

Employment contracts stipulate that all staff
members receivewritten confirmation of their
terms of employment, including period of
employmentandthespecificcontractonwhich
payratesandtermsofemploymentarebased.
A written employment contract is compulsory
afteronemonthofwork.Itgivestheemployee
considerable security to be in possession of a
writtenconfirmationofemployment.Incaseof
adispute,anemploymentcontractmaymake
allthedifference.

Health fund

The right to get payments from the union’s
health fund is based on the payments to the
Union. For example is it possible to get pay-
ments for the careof childrenwith long term
illnesses or disabilities. You can get payments
because of a severe illness of your spouse,
becauseofmedicalmassageorphysiotherapy,
cancerprevention,membershipinagym,hear-
ing devices, glasses and so on. The highest
amount tobepaid for the funeralof a100%
payingandvalidmemberisaboutkr.370,000.

Thepaymentsforthemembershipinagym
are about 35%of thebill, highest kr. 23,000
everycalendaryear.Thepaymentsforeyeglass
lensesarealsoabout35%ofthebill,highestkr.
50,000everythreeyears.Paymentsforbuying

hearingdevicesarealso35%ofthebill,highest
kr.60,000everythreeyears.

Please remind!

Meetings of the administrative council of the
health fund Eining-Iðja is held once a month.
Caseswhichhave tobedecidedabout in the
meetinghavetobebroughttotheofficeatlast
every27thofeachmonth.Requestsforallpay-
ments of the health fund are decided in the
boardmeetingforexampledailybenefits,pay-
mentsforphysiotherapy,massage,cancerpre-
ventionandeveryotherhelppaidbytherules
ofthefund.

Study grants!

Inwinter,schoolsinIcelandoftenoffernumer-
ous courses of varying length for Eining-Iðja
union members. The possibilities of study are
almostunlimitedandEining-Iðjaurgesitsmem-
berswhoareplanningtotakecoursesthiswin-
tertoobtaininformationregardingtheirrightto
individual grants by means of the education
funds Landsmennt (landsmennt.is), Sveita-
mennt (sveitamennt.is) and Ríkismennt
(rikismennt.is).

Aunionmemberinfulltimeemploymentis
entitledtoagranttotallingkr.130,000peryear
although it should be kept in mind that the
grant covers amaximumof 75%of the total
costofeachcourse.Stateemployeesareenti-
tledtoa90%refundoftotalcostwhenengaged
in studies that have direct professional rele-
vancetotheirwork.

Memberswhohavenot used their right of
fund for the last three years, are entitled to a
grant of up to 390,000-for one continuous
study/coursecomparedtotheFund’spolicies.

Travelcosts for thestudycanmostbecome
130,000-as part of the training/course cost in
thiscase.

GrantsforIcelandiclanguagestudy
Memberswhohaveadifferentnativelanguage
can apply for a refund of up to 75% (Lands-
mennt)orup to90%(RíkismenntandSveita-
mennt) for the cost of an Icelandic language
course,providingtheyhavebeenmembersfor
atleast1month.

The Eining-Iðja home page www.ein.is pre-
sents leaflets from Landsmennt which have
beentranslatedintoEnglish,Spanish,Thaiand
Polish.AlsoleafletinEnglishfromRíkismennt.

Miscellaneous information
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Í nóvember setti ASÍ í loftið sér staka upp-
lýsingasíðu fyrir þá sem misst hafa vinnuna, 
glíma við erfiðleika og vilja bæta stöðu 
sína á vinnumarkaði. Síðan er á þremur 
tungumálum; íslensku, ensku og pólsku, en 
sérstök áhersla er lögð á að ná til út lend-
inga á íslenskum vinnumarkaði þar sem 
skortur hefur verið á greinargóðum upp-
lýsingum fyrir þann hóp.

Á síðunni er mörgum spurningum svarað,
eins og t.d. um atvinnuleysisbætur, um skert
starfshlutfall og hlutabætur og hver er réttur
launafólksíCovid-19.

Slóðin á vefsíðuna er:
www.asi.is/atvinnulaus 

This information website is intended to help
those who have lost their jobs, who struggle,
andwanttoimprovetheirprospects inthejob
market.

 
 
 

Atvinnulaus? 
Unemployed? 
Bezrobotny? 

Laun um jólin
Samkvæmt kjarasamningum ber atvinnu-
rekendum að greiða starfsfólki yfirvinnu eða 
eftir atvikum álag á stórhátíðum, en þeir 
dagar sem slíkt gildir um eru:

Aðfangadagureftirkl.12,jóladagur,gamlárs-
dagureftirkl.12ognýársdagur.

Öll vinna á stórhátíðardögum greiðist með
tímakaupi, sem er 1,375% af mánaðarlaunum
fyrirdagvinnu.

Fyriryfirvinnuáöðrumfrídögumskalgreiða
80%álagádagvinnutímakaupeða1,0385%af
mánaðarlaunum fyrir dagvinnu. Annar í jólum
telstalmennurfrídagur.

Ívaktavinnuerutiltværreglurumgreiðslurá
þessumdögum.Annarsvegarhjáþeimsemfá
vetrarfrí og svo hjá hinum sem ekki eru með
vetrarfrí.

Starfsmenn í fullu starfi, sem vinna reglu-
bundna vaktavinnu, vinna sér inn 12 vetrarfrí-
daga á ári vegna samningsbundinna helgi- og
tyllidaga sem falla á mánudaga til föstudaga í
vinnuvikunni.Áþettaviðumstarfsfólksemhefur
unniðfullavaktavinnuíeinnmánuðeðalengur.

Undantekningar:
◆ Starfsfólksemsinnirhlutastarfi ívaktavinnuá

hlutfallsleganréttísamræmiviðstarfshlutfall.
◆Starfsfólkítilfallandivinnuáréttástórhátíðar-

kaupivegnavinnuástórhátíðardögum.

◆  Efvetrarfrísreglaáviðþáergreitt90%álagá
stórhátíðardögum.

◆   Efvetrarfríerekkiveittskalgreittstórhátíðar-
kaupástórhátíðardögum.

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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Í áratugi hefur verið talað fyrir mikilvægi 
þess að á Íslandi sé starfrækt rann-
sóknastofnun á sviði vinnumarkaðar sem 
standi að og hvetji til öflugra rannsókna á 
lífsskilyrðum fólks og með hvaða hætti er 
hægt að bæta þau. Fordæmi eru fyrir slík-
um stofnunum á hinum Norðurlöndunum. 
Á þessu ári var loksins lagt af stað í þá 
vegferð þegar Varða - rannsóknastofnun í 
vinnumarkaðsfræðum, tók til starfa í sam-
starfi ASÍ og BSBR. 

Markmið stofnunarinnar er að vera vett-
vangur rannsókna og fræðslu á sviði vinnu-
markaðarogfélags-ogefnahagsmála ívíðum
skilningi. Hlutverk hennar er m.a. að efla og
stunda fræðilegar rannsóknirogkennslu, taka
þátt í innlendu og erlendu samstarfi rannsak-
enda,skaparannsóknaaðstöðu,veitanemend-
um kost á að vinna rannsóknastörf á vegum
stofnunarinnar,veitafræðilegaráðgjöfogupp-
lýsingarsemogaðstandafyrirútgáfuefnisog
miðlunþekkingar.

„Rétta leiðin út úr kreppunni“

VarðahefurísamstarfiviðASÍogBSRBstaðið
fyrir hádegisfundum undir yfirskriftinni „Rétta
leiðinútúrkreppunni.“Áfundunumerfræði-
leg umfjöllun fléttuð saman við reynslu af
skipulögðustarfiverkalýðshreyfingaogannarra
almannasamtakahérálandiogumheimallan.
Viðfangsefnin hafa verið fjölbreytt, m.a. um

grænan nýjan samfélagssáttmála, leiðir í ríkis-
fjármálum til að bregðast við efnahagskrepp-
unni, niðurbrot stéttarfélaga og hvernig megi
komaívegfyriraðríkisstuðningurtilfyrirtækja
vegna COVID-kreppunnar fari í skattaskjól.
Hægt er að horfa á öll erindin á heimasíðu
Vörðu (rannvinn.is), á Youtube rás Vörðu og
þau eru einnig aðgengileg á helstu hlað-
varpsveitum(HlaðvarpVörðu).Tilaðfáupplýs-
ingar um næstu erindi er hægt að líka við
VörðuáFacebook.

Fyrsta stóra rannsóknarverkefnið

Varðahefur staðið fyrir viðamikilli vinnumark-
aðskönnun þar sem staða atvinnulausra var
sérstaklega skoðuð. Könnunin er fyrsta stóra

rannsóknarverkefniVörðuogerumiklarvonir
bundnar við þann vettvang sem stofnunin
skapar þar sem unnt verður að skapa gagn-
reyndaþekkinguísamstarfiviðverkalýðshreyf-
ingunaogþáþörfsemforystahennartelurað
sé til staðar. Í sumar var unnin rannsókn á
stefnu alþjóðlegra baráttusamtaka launafólks í
kjölfar COVID-19 faraldursins með styrk úr
Nýsköpunarsjóðinámsmanna.

Spennandi tímar fram undan

Kristín Heba Gísladóttir er framkvæmdastjóri
Vörðuogheyrðitíðindamaðurblaðsinsíhenni
ogforvitnaðistumhvernigtilhefurtekistmeð
að vinna að þeim markmiðum sem lagt var
uppmeð.Kristínsegiraðstarfiðhafigengiðvel
oghúnhafi fljótt fundiðfyrirmiklumáhugaá
aðefla vinnumarkaðsrannsóknir á Íslandi. Það
séu spennandi tímar fram undan að fylgjast
meðogeflarannsóknirásviðivinnumarkaðar
sem stendur nú frammi fyrir fordæmalausum
áskorunum„Ásamatímaogviðhöfummiklar
áhyggjurafatvinnuleysiblasirviðaðákomandi
árumverðamiklar breytingar á vinnumarkaði
með aukinni sjálfvirknivæðingu, kröfum um
góðanaðbúnaðstarfsfólks,samræminguvinnu
og fjölskyldulífs og kröfunni um umhverfis-
vænnivinnumarkað.Áslíkumbreytingatímum
ermikilvægtaðrýnaáhrifbreytingannaálífog
kjörmeðþaðaðleiðarljósiaðstuðlaaðbættum
lífskjörum.“

VARÐA - Rannsóknastofnun 
vinnumarkaðarins

Kristín Heba Gísladóttir.

Ensk og pólsk þýðing á aðalkjarasamningi SGS og SA
SGS hefur látið þýða aðalkjarasamning 
SGS og SA yfir á ensku og pólsku og má 
finna þessar þýðingar á heimasíðu 
Einingar-Iðju. Vert er að benda á að í 
þessum þýddu útgáfum er fyrirvari efst á 
hverri blaðsíðu um að upprunalega 

íslenska útgáfan hafi alltaf forgang ef upp 
kemur ágreiningur. 

KjarasamningurSGSogSAvegnaveitinga-
gisti-,þjónustu-oggreiðasölustaðaverðursvo
vonandikláránæstuvikum,þ.e.bæðiáensku
ogpólsku.

Þessiútgáfaerliðuríþvíaðaukaupplýsinga-
gjöf og þjónustu SGS og félaganna gagnvart
okkar fjölmörgu erlendu félagsmönnum og
vonandi að þetta verði til þess að fleiri verði
beturupplýstirumréttindisín.
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Trúnaðarmanna- 
námskeið á vorönn

Vert er að benda trúnaðarmönnum á 
að búið er að raða niður trúnaðar-
mannanámskeiðum fyrir vorönn. 
Félagsmálaskóli alþýðu sér um nám-
skeiðin, en hann er starfræktur af 
Alþýðusambandi Íslands og BSRB. 
MFA, Menningar- og fræðslusam-
band alþýðu, fer með rekstur og mál-
efni skólans. Hlutverk hans er að 
auka þekkingu talsmanna stéttarfé-
laga og efla þá í starfi til þess að þeir 
séu betur í stakk búnir að vinna að 
bættum lífskjörum launafólks. 

Ernærdregurnámskeiðumverðasend
bréf á þá trúnaðarmenn sem geta skráð
sig á viðkomandi námskeið. Námskeiðin
hafa fram að þessu farið fram í sal Ein-
ingar-Iðju, Skipagötu 14 á Akureyri, en
vegnaCovidvarsíðastanámskeiðrafrænt.
Lagteruppmeðaðþessinámskeiðverði
rafræn,enefmöguleikiverðuraðkenna
námskeiðinístaðnámiþáverðurþaðgert.

Trúnaðarmenn Einingar-Iðju eru mikil-

vægirhlekkirístarfifélagsins.Samkvæmt
samningum á að vera trúnaðarmaður á
öllumvinnustöðumsemhafa5eða fleiri
félagsmenn. Þar sem starfa fleiri en 50
eigaaðvera2trúnaðarmenn.

Viðkosninguöðlasttrúnaðarmaðurum
leið sérstaka lagalega vernd í starfi sínu,
færumboð félagsins til að farameðmál
annarra og verður fulltrúi þess á vinnu-
staðnum. Meginhlutverk trúnaðarmanna
eraðgætaþessaðlögogsamningarséu
haldnirávinnustaðnumogveratengiliður
starfsmannaviðstéttarfélagið.

Trúnaðarmenn eiga samningsbundinn
rétt tilaðsækjanámskeiðán launaskerð-
ingar en þurfa að sjálfsögðu að sækja
námskeiðinísamráðiviðyfirmannsinn.

Efþaðerekki trúnaðarmaðuráþín
umvinnustaðhafðuþá sambandvið
skrifstofuEiningarIðjuogviðsetjum
uppvinnustaðafundtilaðkjósatrún
aðarmann.

Lagt er upp með að næstu trúnaðarmannanámskeið verði rafræn, en ef möguleiki verður 
að kenna námskeiðin í staðnámi þá verður það gert.

 Vorönn 2021 Áætluðtímasetning/vefnám

Hluti 1 3.-5.febrúar 09:00-14:30

Hluti 2 3.-5.mars 09:00-14:30

Hluti 3 14.-16.apríl 09:00-14:30

Hluti 4 5.-7.maí 09:00-14:30
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Fræðsluátak framlengt til 1. apríl 2021!
Í ljósi aðstæðna í íslensku samfélagi 
ákváðu stjórnir Landsmenntar, Ríkis-
menntar og Sveitamenntar fyrr á árinu að 
rýmka úthlutunarreglur einstaklings-
styrkja í ákveðinn tíma. Átakið gilti fyrst 
frá 15. mars til og með 31. ágúst 2020, 
svo var það framlengt til áramóta og nú 
hafa stjórnir sjóðanna ákveðið að fram-
lengja átakið til 1. apríl 2021. Átakið gild-
ir gagnvart námi/námskeiðum sem hefj-
ast innan þessa sama tímaramma.

Frír aðgangur að námskeiðum

Fræðslusjóðirnir gerðu samninga við fræðslu-
aðilasembjóðauppávefnám/fjarnámþarsem
fyrirtækjumogeinstaklingumerboðinþátttaka
í námi/námskeiðum þeim að kostnaðarlausu.
Þettagildireinnigumstaðbundiðnámþarsem
þvíerviðkomiðvegnaaðstæðna.Þessirsamn-
ingargildaeinnig tímabundiðoggagnvartþví
námi/námskeiðumsemfræðsluaðilarbjóðaupp
áinnanþessatímaramma,þaðerfrá15.mars
tilogmeð1.apríl2021.Einstaklingarogfyrir-
tækigetaskráðsighjáviðkomandifræðsluaðil-
umsemsjóðirnirerumeðsamningaviðánþess
aðgreiðanámskeiðsgjald(gildirgagnvartnámi/
námskeiðisemkostaraðhámarki30.000).

Að auki eru sjóðirnir allir að fjármagna
íslenskunámskeiðaðfulluhjásímenntunarmið-
stöðvunum.

Breytingar á úthlutunarreglum, 
til  viðbótar

Endurgreiðslur til fyrirtækja vegna kostnaðar
við námskeiðahald, voru hækkaðar úr allt að
75%íalltað90%afstyrkhæfumheildarkostn-
aði.Gildistímiverðifrá15.marstilogmeð1.
apríl2021.

Hámarksupphæð einstaklingsstyrkja verður
áfram kr. 130.000 á árimiðað við núverandi
reglur. Hlutfalli endurgreiðslu var hins vegar
breytt og er 90% í stað 75% af kostnaði við
námið. Gildistími frá 15. mars til og með 1.
apríl2021.

Tómstundstyrkir sem voru 75% en að há-
markikr.30.000áárieruísamahámarkiog
hefðbundnir styrkir, þaðer kr. 130.000á ári.
Hlutfall endurgreiðslunnar verði sömuleiðis
90% af viðurkenndum kostnaði við námið.
Gildistímiverðifrá15.marstilogmeð1.apríl
2021.

Mjög margt í boði

Kristín Njálsdóttir, framkvæmdastjóri fræðslu-
sjóðanna, segir að félagsmenn ættu að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi þar sem mjög
margt sé í boði. „Sífellt er að bætast við fleiri
samningarhjásjóðunumgagnvartfræðsluaðil-
um.Íraunmáfinnaalltsemhugurinngirnist,
bæði starfsmiðuð námskeið og almenn nám-
skeið,ársáskriftafvefnámskeiðumeðastökum

námskeiðum. Þaðmá alvegnefna aðbúið er
aðsemjaviðvefisemerumeðrafrænunáms-
umhverfi einsog t.d. taekninam.is, frami.isog
tolvunám.issvoeitthvaðsénefntogfleirisamn-
ingarverðakláraðiránæstunni.Éghvetfélags-
menntilaðskoðaframboðiðáheimasíðusjóð-
annameðþvíaðsmellaáflipannFRAMBOÐÁ
NÁMIogkannahvorteitthvaðhittiekkiímark.
Einnig eru settar inn upplýsingar frá okkur á
heimasíðuEiningar-Iðju.“

Nánari upplýsingar

Aðalbjörg G. Hauksdóttir, starfsmaður félags-
ins, ein@ein.is eða 460 3600, veitir
nánariupplýsingarumstyrkiúrfræðslusjóðun-
um.Einnigerhægtaðnálgastallarupplýsingar
umsjóðinaáheimasíðu félagsins,www.ein.
isundirsjóðirogstyrkirogáheimasíðusjóð-
anna www.landsmennt.is, www.rikis
mennt.isogwww.sveitamennt.is.

LandsmennterfræðslusjóðurSamtakaatvinnu-
lífsinsogverkafólksálandsbyggðinni,umerað
ræða stéttarfélög innan Starfsgreinasambands
Íslands (SGS). Ríkismennt er þróunar-og
símenntunarsjóðurstarfsmannaríkisinsálands-
byggðinni innan aðildarfélaga SGS. Sveita-
mennt er starfsmenntunarsjóður starfsmanna
sveitarfélagaá landsbyggðinni innanaðildarfé-
lagaSGS.

Samningur um starfstengda 
símenntun

Vert er að minna félagsmenn á samning sem 
SÍMEY er með við starfsmenntunarsjóðina Sveita-
mennt, Ríkismennt um starfstengda símenntun. 

Þessi samningurþýðir að sjóðirnirmunugreiða fyrir
þátttöku þeirra almennu starfsmanna sveitarfélaga og
ríkisstofnana,stofnanaþeirraogsjálfseignastofnanasem
eruaðilaraðSveitamenntogRíkismennt.Hérerumað
ræðaþátttökustarfsmannaístarfstengdumnámskeiðum
semskipulögðeruafSÍMEY.

Félagsmenn í Einingu-Iðju sem eiga aðild að Ríkis-

menntogSveitamenntgetaþvísóttnámskeiðhjáSÍMEY
oggreiðasjóðirnirfyrirþátttökuþeirraaðfullu.

Athugiðaðþátttakamunekkiskerðaeinstaklings
styrkistarfsmannaístarfsmenntasjóðum.
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Um miðjan september sl. var skrifað undir 
fyrstu leigusamningana vegna nýrra 
íbúða Bjargs, íbúðafélags í Gudmannshaga 
á Akureyri. Alls eru 31 íbúð í húsinu og 
fóru fyrstu íbúðirnar í útleigu þann 1. 
 nóvember sl. Flutt verður í þær síðustu í 
febrúar 2021. Félagið óskar nýjum leigu-
tökum innilega til hamingju með nýju 
heimilin. 

SelmaUnnsteinsdóttir,verkefnastjóriáleigu-
sviði Bjargs, sagði við undirritun fyrstu samn-
ingana að þau væru mjög ánægð með sam-
starfið við verktakann. „Það hefur gengið vel.
Upphaflegastóðtilaðafhendaíbúðirnaraðeins
fyrrenþaðkomuófyrirséðartafiríverkiðm.a.
vegnaveðurssíðastaveturogCovid.“

Aðspurð um framhaldið á Akureyri sagði
Selma að Bjarg væri með samkomulag við
Akureyrarbæumaðbyggjaalltað70íbúðir í
bænum.„Ekkihefurveriðtekinákvörðunmeð
næstuskref,þaðerveriðaðmetaþörfogþess
háttar. Þetta er því bara allt í skoðun og þá
mögulegaáöðrumstaðíbænum.“

Stór stund

„Þettaerstórstundenódýrar leiguíbúðirhafa
verið baráttumál verkalýðshreyfingarinnar til
margaára,“sagðiBjörnSnæbjörnsson,formað-
urEiningar-Iðjuþegar fyrsti samningurinnvar
undirritaður. „Vonandi er þetta bara byrjun á

mikilli uppbygginguBjargshér í Eyjafirði sem
munnýtastþvífólkisemekkihefurmöguleika
á að eignast íbúð eða verið á dýrum leigu-
markaði.“

Um félagið

Bjarg íbúðafélag er húsnæðissjálfseignarstofn-
unstofnuðafASÍogBSRB.Félagiðerrekiðán
hagnaðarmarkmiða og er ætlað að tryggja

tekjulágum fjölskyldum á vinnumarkaði að-
gengi að öruggu íbúðarhúsnæði í langtíma-
leigu.Umeraðræðasvokölluðleiguheimiliað
norrænnifyrirmynd,„Almeneboliger“.

Leiðarljós félagsins er að veita leigutökum
öruggthúsnæðitillangstíma.

Nánari upplýsingar má finna á heimsíðu
Bjargs,bjargibudafelag.is.

Bjarg íbúðafélag:

Flutt í fyrstu íbúðirnar á Akureyri

Lena Rut Ingvarsdóttir og Andri Freyr Jónsson voru fyrst til að skrifa undir leigusamning við Bjarg á 
Akureyri. Hér má sjá þau að lokinni undirskrift á milli þeirra Selmu og Björns.

Verslaðu jólagjöfina í 
vefverslun Advania

vefverslun.advania.is
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Stytting vinnutíma hjá 
opinberum starfsmönnum

Í kjarasamningum opinberra starfsmanna 
sem samþykktir voru á vormánuðum 
2020 náðist tímamótasamkomulag um 
styttingu vinnutímans. Breytingar vegna 
vaktavinnufólks taka gildi 1. maí 2021 en 
breytingar hjá dagvinnufólki eiga að taka 
gildi frá 1. janúar 2021. Varðandi dag-
vinnuna er heimilt að stytta vinnuvikuna 
um allt að 4 klukkustundir á viku eða úr 
40 í 36 virkar stundir. Lágmarksstytting er 
þó 13 mínútur á dag, eða 65 mínútur á 
viku. Vinnuvikan fyrir fólk í vaktavinnu 
styttist úr 40 stundum í 36 virkar stundir á 
viku, fyrir fullt starf. Frekari stytting í allt 
að 32 stundir er möguleg og grundvallast 
á vægi vinnustunda. 

Á15fundumsemfélagiðhéltíoktóbermeð
um120trúnaðarmönnumfélagins,þarafum
60íOpinberudeildinni,fjallaðiBjörnformaður
m.a.umþessarbreytingarávinnutíma.Tilþess
hefur hann m.a. notað kynningarvefinn betri-
vinnutími.is.semKjara-ogmannauðssýslaríkis-
ins opnaði í kjölfar samninganna sl. vor. Á
kynningarvefnum er farið yfir mögulegar
útfærslur á styttingu vinnutíma dagvinnufólks
og þær breytingar sem verða á vinnufyrir-
komulagivaktavinnufólks.Ávefnumereinnig
leitastviðaðsvarahelstuspurningumogveita
leiðbeiningar um framkvæmd breytinganna
sem eiga að leiða til betri vinnutíma. Þá er
einnig að finna svokallaðan vaktareikni sem
hægteraðnotatilþessaðfábetrimyndafþví
hvaðabreytingarnýttvinnufyrirkomulaggetur
haftákjörvaktavinnufólks.

Á fundunum kom líka fram hjá Birni að
breytingar á vinnufyrirkomulagi og fækkun
vinnustundakræfistundirbúningsogskipulagn-
ingarhjástarfsfólkiogstjórnendumentilþess
átti að skipa vinnutímanefnd á hverjum stað
fyrir sig. Hann taldi eðlilegt að trúnaðarmenn
tækjuþáttívinnuþessaranefnda.Hannsagði
aðþettaættiaðverasamvinna,einnfráhverju
félagiáviðkomandistaðeigaaðveraínefnd-
inni,yfirmaðuráekkiaðráðaþessu.

Niðurstaða í október?

Styttinguvinnutímaídagvinnuáttiaðútfæraá
hverri stofnun fyrir sig þannig að starfsmenn
veldusínafulltrúaíhópinn.Aukþessáttihann
aðveraskipaðurfulltrúumsemforstöðumaður
velur. Vinnutímahópur á hverjum vinnustað

boðar síðan til umbótasamtals þar sem starfs-
mennogstjórnendurræðasameiginlegahvaða
vinnutímafyrirkomulag henti best. Í kjölfarið
leggur vinnutímahópurinn fram tillögu sem
starfsmenn greiða atkvæði um. Gert var ráð
fyriraðniðurstaðaumbótasamtalsogþarmeð
skipulags vinnutíma á stofnun lægi fyrir 1.
október sl. og að nýtt fyrirkomulag taki gildi
eigisíðaren1.janúar2021.

Íoktóbersendifélagiðbréftilallrasveitarfé-
laga á félagssvæðinuþar sem spurt varhvort
búið væri að skipa í vinnutímanefnd vegna
þessaramála.Miðaðviðþausvör sembárust
virtist vera lítið um að undirbúningur væri
hafinn, þrátt fyrir að niðurstaðan ætti þá að
liggja fyrir. Reyndar óskaði einn sveitarstjóri
eftir fundi með félaginu, eftir að hafa fengið
bréfið í hendur, um hvernig best væri að
standaaðþessuogfórsáfundurframsvoað
segjaumleiðogbeiðninbarst.

BjörnogArnóreruíforsvarivarðandiþessar
breytingarfyrirhöndfélagsinsogáfyrrgreind-
umfundumbaðBjörn trúnaðarmennaðvera
duglegaaðræðaþessimálviðsamstarfsmenn
sínaog vera í sambandi við félagiðmeðallar

þærspurningarsemkomuuppíþeimsamtöl-
um.

Nánar um betrivinnutimi.is

Á kynningarvefnum er farið yfir mögulegar
útfærslur á styttingu vinnutíma dagvinnufólks
og þær breytingar sem verða á vinnufyrir-
komulagivaktavinnufólks.Ávefnumereinnig
leitastviðaðsvarahelstuspurningumogveita
leiðbeiningar um framkvæmd breytinganna
sem eiga að leiða til betri vinnutíma. Þá er
einnig að finna svokallaðan vaktareikni sem
hægteraðnotatilþessaðfábetrimyndafþví
hvaðabreytingarnýttvinnufyrirkomulaggetur
haftákjörvaktavinnufólks.

Félagiðhveturfélagsmennsemstarfahjáríki
eða sveitarfélögum til að kynna sér efnið á
vefnumvelogvandlegaendaverðurútfærslan
ástyttinguvinnutímansmeðólíkumhættieftir
því hvort fólk vinnur hefðbundna dagvinnu
eðavaktavinnu.

Búið er að setja inn hnapp á heimasíðu
félagsinssemvísarbeintákynningarvefinn.
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Í boði eru fyrir félagsmenn Einingar-Iðju 
fimm kostir í vetrarleigu orlofshúsa. Hér er 
um að ræða dvöl í orlofshúsum á Illuga-
stöðum í Fnjóskadal, Tjarnargerði í Eyja-
fjarðarsveit, Einarsstöðum á Héraði og 
Svigna skarði í Borgarfirði. Einnig í orlofs-
íbúðum félagsins á Höfuð borgar svæðinu. 
Vetrarleigan hófst 1. september sl. og 
stendur til 1. júní nk.

Hafiðeftirfarandiíhuga:
•AuðveldasteraðpantaáOrlofsvef félagsins,

en auðvitað er hægt að hringja í skrifstofur
félagsinsogpantahúseðabústað.

•ÞegaropnaðerfyrirvetrarleiguáOrlofsvefnum
erhægtaðpantaíbúðiroghúsalvegframað
sumarleigu.Allurveturinnerundir.

•Ekki þarf að sækja sérstaklega um jól eða
páska,eneinungiseruvikuleiguríboði.

•Punktareruekkidregnirafvetrarleigu.

Verðskrá veturinn 
2020-2021
Illugastaðir
Vikuleiga er kr. 30.000 og helgarleiga kr.
17.000.Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhverthús.Nettenginger
ásvæðinu.

Talnalás verður á húsunum frá 1. janúar
2021, fram að þeim tíma eru lyklar afhentir í
þjónustumiðstöðsvæðisins.

VerteraðbendaáaðáIllugastöðumáEining-
Iðjaeittsérútbúiðhúsfyrirfatlaða,húsnr.26.

Tjarnargerði
Vikuleiga er kr. 35.000 og helgarleiga kr.
20.000.Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heitur pottur er við húsið. Nettenging er á
staðnum.

LyklaraðTjarnagerðieruafhentiráskrifstofu
félagsinsíSkipagötu14áAkureyri.

Einarsstaðir
Vikuleiga er kr. 30.000 og helgarleiga kr.
17.000.Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhúsið.
Talnalás er á húsunum. Upplýsingar eru á

leigusamningi.
Þeirsemáhugahafaáaðleigjahúsásvæð-

inuíveturerbentáaðhafasambandviðstaðar-
haldara í síma8618310, enhann sérumað
leigjaúthúsináveturna.

Svignaskarð
Vikuleiga er kr. 30.000 og helgarleiga kr.
17.000.Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhúsið.
Talnaláseráhúsinu.

Höfuðborgarsvæðið
Eining-Iðja hefur til umráða nokkrar íbúðir í
ReykjavíkogíKópavogi,ensjúkrasjóðurfélags-
inshefurþrjárafþeimtilráðstöfunar.Íbúðirnar
leigjastívikuísenn,fyrirutansjúkraíbúðirsem
leigjasteftirþörfum.Vikuleigaerkr.34.000.

Nettengingerííbúðunum.
Lyklar að íbúðunum eru afhentir á skrifstof-

umfélagsins.

Þrifinnifalin

Umsjónaraðili með íbúðum félagsins á Höfuð-
borgarsvæðinu sér um að þrífa íbúðina eftir
leigutíma.Auðvitaðþarf að skilahenni full frá-
genginniogsnyrtilegri.

Nánariupplýsingarumvetrarleiguerugefnará
skrifstofumfélagsinsogísíma4603600.Einnig
másendapóstánetfangiðein@ein.is

Vetrarleiga orlofshúsa

Ekki á að nota orlofseignir í sóttkví eða í einangrun!
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Eitt kort
36 vötn
8.900 kr

  

Kynnið ykkur sértilboð til 
félagsmanna á skrifstofuveidikortid.is

Frábær 
jólagjöf!

Íbúð á
Spáni í boði
sumarið 
2021

Síðustu þrjú sumur hefur félag-
ið boðið upp á orlofskost á 
Spáni fyrir félagsmenn og voru 
viðtökurnar það góðar að 
ákveðið var að bjóða upp á 
þessa íbúð enn á ný næsta 
sumar. Um er að ræða efri sér-
hæð í nýjum íbúðarkjarna í 
Lomas de Cabo Roig hverfinu 
sem er í um 30 mín. fjarlægð 
frá Alicante, á svæði sem heitir 
Casa Tarife. Í boði verða níu 
leigur, tvær vikur í senn, og 
verða skiptidagar á þriðjudög-
um. Verð fyrir tvær vikur verð-
ur kr. 105.000, innifalið í verð-
inu er þrifagjald. Leiga hefst 
25. maí og mun standa til 28. 
september.

ATHUGIÐ! Umsókn þarf að 
skila til félagsins fyrir 1. febrú-
ar 2021, rafrænt í gegnum 
Orlofsvef félagsins sem finna 
má á www.ein.is. Úthlutun 
verð ur lokið nokkrum dögum 
síðar. Hægt er að skrá sig inn 
á Orlofsvefinn með rafrænum 
skilríkjum.

Íbúðinermjögvelbúin,gólfhiti
er íhúsinuog loftkæling íbáðum
herbergjumogstofu.Rúmgóðver-
önderfyrirframanhúsiðogþaðan
ergengiðuppííbúðinasjálfasem
erölláeinnihæð.Svalireruútfrá
stofuogeldhúsiogþaðanersíðan
gengiðuppástórareinkaþaksvalir
sem eru yfir öllu húsinu, þar eru
sólbekkir, útihúsgögn, gasgrill,
kolagrill, markísa og æðislegt
útsýni. Fallegur sundlaugargarður
erinnámillihúsannaoghverfiðer
mjög rólegt og gott. Matvöru-
verslun og veitingastaðir eru í
göngufæri og stutt að skreppa á
ströndina, á fimmtudagsmarkað-
inn.Þaðtekurumþaðbil30mín-
úturaðgangaíLaZeniamallið.

ATH! Mjög gott er að vera með
bílaleigubíláþessusvæði.

Nánariupplýsingarumíbúðinaog
svæðiðogfleirimyndirmáfinnaá
veffélagsins, www.ein.is 

Bestu óskir um 
gleðileg jól og 

farsælt komandi ár
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Félagið er vel rekið og 
veitir góða þjónustu

Í lok síðasta árs ákvað framkvæmdastjórn Starfsgreinasambands 
Íslands (SGS) að framkvæma könnun meðal aðildarfélaga á
 þeirri þjónustu sem þau veita félagsmönnum sínum. 

Niðurstaða könnunarinnar lá fyrir í haust og þegar útkoman hjá Ein-
ingu-Iðju er skoðuð kemur í ljós að félagið er vel rekið og veitir félags-
mönnum sínum almennt mjög góða þjónustu og réttindi. Þessi niðurstaða 
er ánægjuleg og í samræmi við niðurstöður kjara- og viðhorfskönnunar 
sem gerð var fyrir félagið í fyrra, er 94% félagsmanna sögðust vera 
ánægðir með þá þjónustu sem félagið veitir. Stjórn félagsins hefur farið 
yfir niðurstöðurnar frá SGS og lýsir yfir ánægju sinni með það að stjórnin 
og starfsmenn félagsins séu að sinna sínu starfi með mikilli prýði. Geta 
má þess að Eining-Iðja var eitt fyrsta stéttarfélag á landinu til að setja sér 
siðareglur fyrir kjörna fulltrúa og starfsmenn.

Fram kom í skýrslunni að réttindi félagsmanna í sjúkra- og orlofssjóði 
eru til fyrirmyndar og að félagavefur sem félagið tók í gagnið fyrir 
nokkrum árum sé jákvætt skref í þjónustu við félagsmenn. Í fyrra tók 
félagið einnig í notkun launagreiðendavef sem auðveldar launagreið-
endum að senda inn skilagreinar á rafrænan hátt.

Jafnframt segir að félagið standi sig vel í upplýsinga- og fræðslumál-
um og að félagið haldi úti öflugri heimasíðu. Stjórn félagsins ákvað fyrr 
á árinu að endurnýja heimasíðuna og í byrjun nóvember var nýja heima-
síðan tekin í notkun. 

Bestu óskir 
um gleðileg jól 

og farsælt komandi ár

Ekill ökuskóli · Goðanesi 8-10 · 603 Akureyri 
Sími 461 7800 · Gsm 894 5985

ekill@ekill.is · www.ekill.is

Ráðhústorgi 3 · 600 Akureyri 
Sími 460 0600 · Fax: 460 0610

www.aktravel.is · aktravel@aktravel.is

Ökukennsla og ökuskóli

Óskum starfsfólki okkar
og viðskiptavinum
gleðilegra jóla

og farsældar  á komandi ári

Frostagötu 4c · 600 Akureyri · Sími 461 5232

 

Dýrahald bannað!
Að gefnu tilefni verður nú sett inn

 í leigusamning að stranglega er 
bannað að hafa með sér hunda 
eða önnur gæludýr í orlofshús eða 
íbúðir félagsins.

Nýlega hafa komið upp alvarleg ofnæmistilfelli 
  vegna brots á þessari reglu.

  Framvegis verður krafist greiðslu  
            að upphæð kr. 25.000 verði þessi 
           regla brotin.

   
             
           r

Miðar í Hvalfjarðargöng
Minnt er á að hægt er að kaupa miða í Hvalfjarðargöngin á skrif-
stofum Einingar-Iðju á Akureyri, Siglufirði og á Dalvík. Hver miði 
kostar aðeins kr. 635. Einnig er hægt að kaupa miða hjá fulltrúum 
félagsins í Ólafsfirði, í Hrísey og á Grenivík.

Bestu óskir um 
gleðileg jól 

og farsælt komandi ár

Bestu óskir um 
gleðileg jól 

og farsælt komandi ár
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Við mannfólkið erum margbreytileg, óútreikn-
anleg á köflumog einfaldlegamögnuðogþú
kæri lesandi þar á meðal. Hvað hefur þú lært
um þig á þessu ári? Hverju hefur þú breytt?
Hvaðhefurþútekistávið?Hverjuertustoltust/
stoltasturaf?

Núspyrðþúþigkannskihvaðþessikonavill
eiginlegameðöllumþessumspurningum,eðli-
lega.Ístarfimínusemmarkþjálfiogmannauðs-
ráðgjafinýtégþeirraforrréttindaaðfólktreystir
mér fyrir sér. Fólk kemur til mín í samtöl og
saman förum við í vegferð til að viðkomandi
komist áfram með sjáflan sig, skerpi skilning,
finni markmið, hvata og leiðir til að komast
áfram og eitt af mínum aðalverkfærum er að
spyrja spurninga. Í ævintýrinu um Ronju ræn-
ingjadótturbirtistálfategundsemnefnistrassálf-
arogþeirspyrjaítrekað„afhverju?“Hvaðgerist
þegarviðspyrjumokkurþeirrarkröftuguspurn-
ingar, aftur og aftur og svo einu sinni enn –
æfingsemégkallarassálfaæfinguna.Einhverjum
finnstþettaauðveltogskemmtilegt,enþaðsem
ég rek mig oftar á er að fleirum finnst þessi
æfingpirrandi,krefjandiogerfið, jáégveit.En
hvaðætlivaldiþví?Mögulegaþaðaðþettaer
sannarlega krefjandi, krefur okkur umeitthvað
semekki liggur ljóst fyrir í huga okkar. Krefur
okkurumsvör semokkur finnstviðekkihafa.
Krefurokkurumþaðaðgeraeitthvaðsemvið
erum jafnvel ekki í góðri æfingu við að gera.
Krefurokkurumþaðaðleitaþessarasvarahjá
okkursjálfum.Afhverjuættumviðsvosemað
spyrjaokkur„afhverju?“gætieinhverspurt,„á
ég að gera það?“ (lesist með raddtón og lát-
bragði Indriða úr Fóstbræðrum). Mitt svar við
þvíer,jáþúáttaðgeraþað.Þaðerí„starfslýs-
ingu“ okkar sem einstaklinga, það er á okkar
ábyrgðað finnaþessi svör fyrirokkur sjálf.Að
leitaallra tækifæra tilaðskiljaogstýravegferð
okkar í lífinu. Vera ekki eins og dauður fiskur
semflýturmeðstraumnum,þvíþaðerujúbara
dauðufiskarnirsemfljótameðstraumnum,hinir
erumeðmarkmiðogaðgerðarplantilaðkom-
astþangaðsemþeirviljaogsyndaklárlegaoftá
móti straumnum.Þannigaðmeðþví aðkrefja
okkursvaragetumviðfærtokkurskrefinærtil-
gangi, sýn og hvatningu sem væri þá sannar-
legaokkar.Getur færtokkurnærokkar sanna
ogréttasvariáþeimtímapunktisemsvogetur
stækkað og eflt þá upplifun að við séum við
stjórnvölinn, að við séum stjórinn í eigin lífi.
Hvernigstjórnandiertþúíeiginlífi?

Í óútreiknanleika veruleikans sem við lifum
þessadaganaerþaðdýrmætt, semaldrei fyrr,

aðupplifaíeinhverrimyndstjórnáeiginlífiog
aðviðfinnumfyrirþvíaðhafavalogvöldíeigin
þágu.Þessitilfinning,aðupplifastjórnáeiginlífi,
erafarmikilvægm.a.ísamhengiviðþrautseigju
og úthald. Það að geta á einhvern máta stillt
viðhorf sitt, sýnogaðgerðir innáþaðaðhafa
val,þóþaðséekkinemabarameðvitaðvalum
viðhorf, þegar við skiljum og vitum að ytri
aðstæður,tildæmiseinsþærsemviðerumað
lifanúnaeruutanokkaráhrifahrings.Viðhöfum
ekki stjórn á aðstæðunum, skoðunum annarra
eðaaðgerðum-baraokkursjálfum.

Setningin „ef þú dettur þá stendur þú upp“
hefur fylgt mér í gegnum árin, því auðvitað
stöndum við upp þegar við dettum, ekki satt,
ekkiætlum við bara að liggja þarna í jörðinni.
Stundumþurfumviðkannskiaðfáfriðogfáað
liggja í einhvern tíma, átta okkur á stöðunni,
hvarerumviðlent,hvarfinnégtil,sámigein-
hverdettaofrv.Ensvo,júviðstöndumupp!

Klárlega berum við okkur mis tignarlega að
ogstundumerþaðbröltogbrasaðkomaaftur
undir okkur fótunumog standa aftur nokkurn
veginupprétt.Þettafallgeturveriðsamlíkingvið
allskonar,tildæmisatburð,upplifuneðatilfinn-
ingusemviðfáumífangiðogþurfumaðkljást
við.Eitthvaðsemviðvöldumokkurekkertendi-
lega semviðfangsefni ogokkur finnst við ekki
eiga haldbær tæki eða tól til að takast á við.
Eitthvaðsemkemurokkurúrjafnvægi,viðhrös-
um, við dettum eða við bognum. En sem við
enguaðsíðurveljumað takastáviðogkoma
okkurígegnum,standauppmeðgóðueðaillu,
jájafnveláblessaðahnefanum.Hvaðasamlíking
úrþínulífikemurþéríhugfyrirþig?

En hvað svo, við erum komin á lappirnar,

náðum að standa upp, komast í gegnum að-
stæðurnar og mótvindinn en hvað svo, ætlum
við að standa áfram í sömu sporum,bíða eftir
næsta áhlaupi og halda áfram að gera það
sama? Jú stundum á það við og hnefinn víst
alveggagnlegurenhvaðefþaðerekkiverkfær-
iðsemvirkareittogsérfyrirokkursjálftillengri
tíma.Viturmaðursagðiaðlífiðværieinsogað
hjóla,aðtilaðhaldajafnvægiþáþyrftumviðað
haldaáfram.Hvaðmerkirþaðaðhaldaáfram?
Kannskiaðþáværigagnlegtaðgrípatilrassálfa-
æfingarinnarog Indriða. Endurmetaogendur-
skoða hvað við viljum halda áfram að gera,
hættaaðgeraoghvaðviðviljumbyrjaaðgera.
Spyrjaokkur spurningaog tékka áokkur– af
hverju vil ég gera þetta? Hvernig kemur það
méráframþangaðsemégvilkomast?Takasvo
Indriðaáþettalíka,áégaðgeraþað?Enmögu-
legameðmildaritóníröddinnienhann;-).Það
merkilega,ersvoaðþegarupperstaðiðmun-
um við klárlega koma okkur sjálfum skemmti-
legaáóvartþegarviðuppgötvumaðviðeigum
þessisvörfyrirokkursjálf,jáþaueruþarna.Við
þurfumbaraaðhlusta,hlustaáokkur,þegarvið
mögnum það sem í okkur býr þá eflumst við
semviðsjálf.

Hvað langar mig að skilja eftir hjá þér með
þessumskrifum? Já,þvíégspyr skosjálfamig
líka spurninga ;-). Ósk mín er að þessi pistill
minni á að við höfum val og völd í eigin lífi.
Hversuskemmtilegakrefjandisúvegferðerað
spyrja okkur spurninga og nota svörin til að
teikna upp og hanna leiðina okkar og ganga
hanasvoskreffyrirskref.Afþvísögðuþurfum
viðekkiendilegaaðkryfjaalltmögulegt,alltaf,
enverummeðvituðogsýnumokkurmildium
leið. Hugsum en ofhugsum ekki, eða eins og
tónlistarmaðurinnJónasSigfjallarsvoskemmti-
legaumí lagisínu„Eféggætihugsanaminna
ogeféggætihugsaðminna“.

Ég óska ykkur notalegrar aðventu sem ég
vonaaðþiðnjótiðáykkarforsendumogítakt
við það sem færir ykkur sjálfum sannarlega
ánægjuoggleði.

Sigríður Ólafsdóttir
Framkvæmdastjóri, markþjálfi 

og ráðgjafi hjá Mögnum

Indriði og rassálfarnir

Sigríður Ólafsdóttir.
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Hvítt letur 

Svalbarðsstrandarhreppur FÓÐURVERKSMIÐJA

Viltu ná fyrri styrk?

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 notend-
um að kostnaðarlausu og fyllsta trúnaðar 
er gætt í hvívetna.
Fjórir ráðgjafar eru starfandi fyrir sjúkrasjóði
stéttarfélaganna í Eyjafirði, Helga Þyri Braga-
dóttir, helgabraga@ein.is, sem jafnframt er
verkefnastjóri svæðisins, Kristín Guðmunds-
dóttir, kristin@ein.is, Nicole Kristjánsson,
nicki@ein.is og Svana Rún Símonardóttir,
svana@ein.is.ÞærerustarfmennEiningar-Iðju,
enstarfafyriröllstéttarfélögásvæðinu,oghafa

aðseturáskrifstofufélagsinsá2.hæðíAlþýðu-
húsinuáAkureyri.Hægteraðnáíráðgjafanaí
síma4603600.Eining-Iðjafærendurgreiddan
frá VIRK allan kostnað vegna þessara starfs-
manna,þarámeðalvegnalaunaoghúsnæðis.

Ráðgjafarnir eru með fasta viðveru á skrif-
stofuEiningar-IðjuíFjallabyggðámiðvikudög-
umogáskrifstofu félagsinsáDalvíkáþriðju-
dögum.

Atvinnulífstengill

Snæbjörn Sigurðsson starfar sem Atvinnulífs-
tengillhjáVIRK.HannerstarfmaðurFVSA,en
starfarfyriröllstéttarfélögásvæðinu.Hanner
með aðsetur á skrifstofu FVSA á 3. hæð í
Alþýðuhúsinu á Akureyri. Hann er með síma
4551058ognetfangiðsnaebjorn@fvsa.is.

NánariupplýsingarumVIRKmáfááheima-
síðuVirkStarfsendurhæfingarsjóðs,www.virk.is.

Á velvirk.is má finna heilmikið efni sem snýr að stuðningi við einstaklinga og stjórnendur fyrirtækja. Til 
dæmis má finna ráð til starfsmanna og stjórnenda um fjarvinnu í tengslum við ástand sem skapast 

hefur vegna COVID-19.
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Í ár fengum við Helga Gunnlaugsson, 
eigenda og yfirkokk Vitans mathúss á 
Akureyri, til að gefa lesendum blaðsins 
uppskriftir

Vitinnmathúsopnaði2.október2019oger
staðsettur í Strandgötu 53 (gamli Oddvitinn).
Staðurinneropinnvirkadagamilli11:30-14
og selur heimilismat úr hlaðborði. Selt er eftir
vigt ogerbæðihægt aðborða á staðnumog
takameðséríbakka.AukþesserVitinnmathús
meðveisluþjónustuogbýðuruppáallargerðir
afveislum,stórarogsmáar.

ÍupphafideildiVitinnmathúshúsnæðimeð
Norðurslóðarsafninuen1.júní2020tókVitinn
mathús allt húsið á leigu. FljótlegamunVitinn
mathús opna glæsilegan veislusal (Verkstæðið)
þar sem hægt verður að halda stórar veislur,
ráðstefnur og gamaldags böll. Salurinn verður
búinnfullkomnueldhúsi,hljóðkerfiogljósakerfi
ogmunrúma180manns í sæti.Hannverður
viðbótviðnúverandisalsemtekur80mannsí
sæti.

Hægelduð svínasíðaHægelduð svínasíða
1 kg beinlaus svínasíða
100 ml sojasósa
1 msk. gróft salt
5 hvítlauksgeirar
1 kanilstöng
2 stjörnuanís
Vatn

Aðferð
Setjið svínasíðuna í eldfast mót ásamt öðrum
hráefnumogvatnþannigaðþaðfljótiyfir.Setjið

plastfilmuyfirmótiðogeldiðíofniá80°ca.yfir
nótt(12klukkustundir).

Setjiðsíðunaíannanbakkameðsmjörpappír
undir og yfir, setjið annan bakka ofan á með
einhverjuþungu í til aðpressa.Þegar síðaner
fullkælderhúntekinútogsmurðmeðsinneps
blöndunniogsett íofná180°Cþar tilhúner
orðinheitígegn.

Sinneps gljáiSinneps gljái
3 msk. sinnep
3 msk. dijon sinnep
3 msk. hunang
3 tsk. púðursykur

Malt og appelsínsósaMalt og appelsínsósa
500 ml kjúklingasoð
200 ml egils malt
1 laukur saxaður
50 ml grand mariner
½ appelsína
1 stjörnuanís
1 grein garðablóðberg
1 tsk. kjúklingakraftur
Salt og pipar

Aðferð
Svitiðlaukinnípottinumísmáolíu,bætiðanís,
blóðbergoggrandmarinerútíogsjóðiðniður.
Bætið restinni af hráefninu útí og sjóðið niður
um1/3sigtiðsósunaogsmakkiðtilmeðsaltog
pipar.

Kartöflu terrineKartöflu terrine
600 g kartöflur
200 g laukur
150 g smjör
Salt og pipar

Aðferð
Kartöflur eru skrældar og skornar í þunnar
sneiðar. Laukur skorinn þunnt og svitaður á
pönnu.Þáerkartöflumog laukraðaðsaman í
form,tilskiptislaukurogkartöflur.Smjörpensl-
aðyfirhvertkartöflulag,saltogpiparstráðyfir
smjörið. Bakað við 150°C í 90 mínútur. Látið
stífnainnákælimeðpressuásérsíðanskoriðí
bitaoghitaðvið90°C.

EplakakaEplakaka
3-4 epli
150 g sykur
150 g hveiti
150 g smjörlíki eða smjör
kanill

Aðferð
Smyrjiðformmeðolíu.Skeriðeplinísmáabita.
Dreifið kanil yfir eplin. Sykur og hveiti hrært
saman. Smjörlíki bætt saman við. Hnoðað.
Myljiðdeigiðyfireplinogbakiðvið180gráður
í20mín.eðaþartilkakanertilbúin.Borinfram
heitmeðrjómaeðavanilluís.

S júkras jóður  og f ræðs lus jóð i r  E in ingar Ið juS júkras jóður  og f ræðs lus jóð i r  E in ingar Ið ju

Útborgun 30. desember 2020Útborgun 30. desember 2020
Greiðsladagpeningaogstyrkjavegnadesembermánaðarfer
fram30.desembernk.ogverðurþaðsíðastigreiðsludagurá
þessuári.

Skilaþarfgögnumtilfélagsinsísíðastalagi18.desembertil
aðnáþessariútborgun.Þaðsemkemur inneftirþanntíma
verðurgreittílokjanúar2021.
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Eru félagsgjöldin ekki örugglega að skila sér?
Þegar „Mínar síður“ fara í loftið getur þú 
fylgst með hvort félagsgjöldin þín eru ekki 
að skila sér til okkar. Félagsgjöld til 
Einingu-Iðju eru 1% af launum og sér 
vinnuveitandi um skil þeirra til félagsins. 
Til að viðhalda fullgildum félagsrétti í 
Einingu-Iðju þurfa félagsgjaldagreiðslur 
að berast reglulega. Ef ekkert félagsgjald 
er greitt í sex mánuði samfellt fellur við-
komandi félagsmaður af félagsskrá. Með 
greiðslu lágmarksfélagsgjalda koma til-
tekin réttindi. 

Hjá Einingu-Iðju hafa félagsmenn t.d. 
rétt til:

•Upplýsingaumréttindiogskyldur

•Aðstoðarviðtúlkunkjarasamninga

•Aðstoðarviðgerðráðningarsamninga

•Aðstoðar við útreikninga á launum og inn-
heimtu

•Aðstoðarefuppkemurágreiningurávinnu-
stað

•Lögfræðiaðstoðartengdakjaramálum

•Aðstoðaríveikindumígegnumsjúkrasjóðinn

•Styrkjatilforvarnaogendurhæfingar

•Niðurgreiðsluánámiognámskeiðum

•Aðgangsaðorlofshúsum

Upphæðfélagsgjaldaognafnstéttarfélagsáað
koma fram á launaseðli. Á „Mínum síðum“
(verðurefsttilhægriáwww.ein.is)verðurhægt
aðfylgjastmeðskilumfélagsgjaldaogsjáyfirlit
yfirgreiddfélagsgjöldafturítímann.Eining-Iðja
hvetur félagsmenn til að skoða launaseðilinn
sinnvelogfylgjastmeðskilumfélagsgjalda.

Með gjafakorti Landsbankans er ekkert mál að velja réttu 

jólagjöfina. Þú ákveður upphæðina og sá sem þiggur velur 

gjöfina. Þú pantar gjafakortið á landsbankinn.is/gjafakort. 

410 4000Landsbankinn landsbankinn.is

Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

„Mínar síður“
Fyrr á árinu tók Eining-Iðja í notkun nýtt 
Orlofshúsa- og félagakerfi, Frímann. Þá var 
opnað fyrir nýjan Orlofshúsavef á heimasíðu 
félagsins, www.ein.is, og „Mínar síður“ eru 
væntanlegar í loftið síðar í desember. Þar verður 
m.a. hægt að sjá greiðslur félagsgjalda og 
greiðslur frá félaginu. Þá munu félagsmenn geta 
skoðað og sótt rafrænt um þá styrki sem í boði 
eru í sjúkrasjóði á mun einfaldari hátt en nú er í 
boði. Í skoðun er hvort ekki verði hægt að sækja 
líka um fræðslustyrki á síðunni.

Félagsmenn eru hvattir til að skoða vel upplýs-
ingarumsigá„Mínumsíðum“þegarþærfaraíloft-
iðoglagaefþarfbankaupplýsingar,símanúmerog
netföng.

Orlofshúsakerfið
ÁOrlofshúsavefnumgetafélagsmennskráðsiginn
og sótt um fyrir sumarvertíðina eðapantað orlofs-
eigniryfirveturinnoggengiðfrágreiðslu.Einniger
hægtaðkaupaferðaávísunsemtryggirbestukjörin
ágistinguáhótelumoggistiheimilumumalltland.
Stéttarfélögin sem eiga aðild að Frímann-kerfinu
sameinaðukrafta sínaogkomustað samkomulagi
viðfjölmörghóteloggistiheimilivíðsvegarumland-
ið sem bjóða félagsmönnum okkar afar hagstætt
verð. Í ofanálag niðurgreiðum við gistinguna um
20% af valinni upphæð. Niðurgreiðslan getur að
hámarkiverið15.000krónuráhverjualmanaksári.

Einnig er hægt að kaupa Útilegukortið og
Veiðikortiðávefnum,þásendistpöntuntilviðkom-
andi söluaðila sem senda kortin til félagsmanna.
Áframverðurhægtaðkaupaþessikortáskrifstof-
umfélagsins.

Ekkiþarfaðskrásiginntilaðskoðahvaðaeignir,
eðamiðaráhóteleruíboði.Einungisþarfaðskrá
siginnefviðkomandiætlaraðsækjaumhús,íbúð
eða Orlof að eigin vali þegar sumarúthlutun er í
gangi,pantahúseðaíbúðaðvetritileðakaupagisti-
miðaeðakortsemíboðierualltáriðumkring.

HnappinnOrlofshúsavefurmáfinnasvoaðsegja
efstogtilhægriáheimasíðufélagsinsogþarverður
hnappurinn„Mínarsíður“líkastaðsettur.Innskráning
fersvoframmeðÍslyklieðarafrænumskilríkjum,en
auðkenningineðainnskráninginferframígegnum
island.is.
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Różne informacje 
 

Rolą związków zawodowyc 
Rolą związków jest przede wszystkim negocjowanie 
w imieniu swoich członków umów zbiorowych w 
których określone są zasady wynagrodzeń i 
warunków pracy, a także czuwanie nad ich interesami 
na rynku pracy. 
 
Angielska i polska wersja głównej umowy 
zbiorowej SGS i SA 
SGS zlecił przetłumaczenie głównej umowy 
zbiorowej SGS i SA na język angielski i polski. 
Tłumaczenia znajdują się na stronie domowej 
związku zawodowego Eining-Iðja. Warto zaznaczyć, 
że w wyżej wymienionych tłumaczeniach, w górnej 
części każdej strony, umieszczono zastrzeżenie, że w 
przypadku zaistnienia konfliktu oryginał głównej 
umowy zbiorowej w j. islandzkim będzie zawsze 
uważany za obowiązujący. 
Mamy nadzieję, że umowa zbiorowa SGS i SA dot. 
branży gastronomicznej, hotelarskiej i usługowej, 
będzie gotowa do publikacji w języku angielskim i 
polskim w nadchodzących tygodniach. 
Te tłumaczenia głównej umowy zbiorowej mają na 
celu dostarczenia większej ilości informacji oraz 
zwiększenie zakresu usług świadczonych przez SGS 
dla naszych licznych członków obcego 
pochodzenia.Mamy nadzieje, że w ten sposób wielu z 
nich będzie lepiej poinformowanych o 
przysługujących im prawach. 
 
Dodatek grudniowy(swiateczny) 2020 
(Desemberuppbót) 
Związek zawodowy “Eining-Iðja” pragnie 
przypomnieć swoim członkom, że zgodnie z umowami 
o pracę mają oni prawo do wypłaty specjalnego 
dodatku wypłacanego wraz z pensją grudniową. 
Wysokość specjalnego dodatku do pensji grudniowej 
zależy od: 

a) zapisów szczegółowych w umowach 
zbiorowych 

b) stażu pracy 
c) wymiaru godzin w jakich pracownik jest 

zatrudniony (tzn. np. 100% etatu, 50% etatu, 
75% etatu itd.) 

 

Wyżej wymieniony dodatek ma być wypłacony 
jednorazowo w całości, ale nie jest do niego doliczany 
dodatek urlopowy (orlof) tak jak do innych 
wynagrodzeń za pracę. 
 

Wysokość specjalnego dodatku grudniowego w 
oparciu o umowy zbiorowe zawarte z 
przedstawicielami komisji do spraw wynagrodzeń 
utworzonych przez zarządy lokalne wynosi 118.750 
koron natomiast umowy zawarte między 
przedstawicielami związków zawodowych “Eining-
Iðja”, a przedstawicielami rządu, zgodne z umowami 
zbiorowymi obowiązującymi na powszechnym rynku 
pracy, zapewniają wypłatę specjalnego dodatku 
grudniowego w wysokości 94.000 koron islandzkich. 
 

Pracownikom państwowym specjalny dodatek 
grudniowy ma być wypłacony 1 grudnia. 
Pracownikom zatrudnionym na powszechnym rynku 
pracy powyższy dodatek ma być wypłacony nie 
później niż do 15 grudnia. Wszystkim pozostałym, 
włącznie z pracownikami pracującymi dla zarządów 
lokalnych powyższy dodatek ma być wypłacony w 
grudniu zgodnie z obowiązującymi ich przepisami 
wynikającymi z umów o pracę w danym sektorze 
zatrudnienia. 
 

Fundusz chorobowy 
Prawo do wypłat z funduszu chorobowego zależy od 
płacenia składek związkowych.Wypłaty mogą 
dotyczyć m.in.: przewlekłych chorób dzieci, lub 
dzieci poważnie upośledzonych,poważnej choroby 
współmałżonka,wizyt u masażysty i fizykoterapeuty 
zaleconych przez lekarza, profilaktycznych badań 
antyrakowych, dopłat do karnetów na siłownię, kupna 
aparatu słuchowego i szkieł do okularow oraz wielu 
innych.Zasiłek pogrzebowy pełnoprawnego członka 
związku opłacającego składki wynosi 370.000 kr. 
Dopłata do karnetu na siłownię wynosi 35% zgodnie z 
przedstawionym rachunkiem, lecz nie więcej niż 
23.000 koron w każdym roku kalendarzowym.Dopłata 
przy kupnie szkieł do okularów wynosi 35% zgodnie z 
przedstawionym rachunkiem,lecz nie więcej niż 
50.000 koron co 3 lata. 
Dopłata przy kupnie aparatu słuchowego wynosi 35% 
zgodnie z przedstawionym rachunkiem, lecz nie 
więcej niż 60.000 koron co 3 lata. 
 

Proszę zwrócić uwagę ! 
Zebranie zarządu funduszu chorobowego związku 
Ening-Iðja odbywa się raz w miesiącu.Dokumenty, 
które mają być przedstawione na zebraniu muszą być 
dostarczone nie później niż 27 dnia danego miesiąca. 
Podania o wszelkiego rodzaju dofinansowania z 
funduszu chorobowego, zgodnie z regulaminem 
funduszu są rozpatrywane na wyżej wymienionym 
zebraniu (dot.podań o zasiłki chorobowe, refundacje 
kosztów fizykoterapii, masaży, profilaktycznych 
badań antyrakowych oraz wszelkich innych 
wymienionych wcześniej). 
 

Pamietajcie o dofinansowaniu na nauke! 
Eining-Iðja zacheca swoich czlonkow zamierzajacych 
uczeszczac na kursy doksztalcajace, aby sprawdzili 
swoje prawa do dofinansowania w funduszach 
naukowych, ktorych czlonkiem jest zwiazek: 
Landsmennt (www.landsmennt.is) - Krajowy Osrodek 
Doksztalcania, Sveitamennt (www.sveitamennt.is) - 
Regionalny Osrodek Doksztalcania i Ríkismennt 
(www.rikismennt.is) - Rzadowy Osrodek 
Doksztalcania.  
Landsmennt jest funduszem na doksztalcanie sie 
stworzony przez zwiazki zawodowe i pracownikow 
fizycznych na terenie calego kraju. Czlonkami (21) sa 
zwiazki zawodowe nalezace do Federacji Zwiazkow 
Zawodowych. Ríkismennt to fundusz badawczy 
pracownikow rzadowych na terenie calego kraju 
zrzeszonych w SGS( Starfsgreinasambands Íslands). 
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Sveitamennt jest funduszem pracownikow 
administracj regionalnej na terenie calego kraju 
zrzeszonych w SGS. 
 

Czlonkowie pracujacy na pelnym etacie maja 
mozliwosc jednorazowego dofinansowania w 
wysokosci 130.000 przez Landsmennt, przez 
Ríkismennt i Sveitamennt. Landsmennt, Sveitamennt i 
Ríkismennt pokrywa do 75% kosztow kursu. 
 

Kursy jezyka islandzkiego 
Czlonkowie zwiazkow, ktorych jezykiem ojczystym 
nie jest jezyk islandzki moga ubiegac sie o 
dofinansowanie kursu jezyka islandzkiego w 75%, po 
miesiacu czlonkostwa w zwiazkach. Ci ktorzy naleza 
do Ríkismennt lub Sveitamennt moga starac sie o 
90% dofinansowanie 150-godzinnego kursu jezyka 
islandzkiego po 3 miesiacach czlonkostwa. 
 

Wynajmowanie domków wypoczynkowych w 
okresie zimowym 
Członkom związku zawodowego “ Eining-Iðja” 
oferuje się możliwość wynajęcia domków 
wypoczynkowych w okresie pozaurlopowym; tzn. 
poza okresem letnim oraz jesiennym czyli między 15 
września a 1 czerwca każdego roku. 
Do wyboru są domki wypoczynkowe w: 
1) Illugastaðir w Fnjóskadal 
2) Tjarnagerði w Eyjafjarðarsveit 
3) Svignaskarð w Borgarfjörður 
4) Einarsstaðir w Fljótsdalshérað 
5) a także mieszkanie pozostające w dyspozycji 

naszego związku w Hofuðborgarsvæðið 
(Reykjavík, Kópavogur). 

 

Umowa o pracę 
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 . 
 

Okres wypowiedzenia 
• Prawo do wypowiedzenia dotyczy obojga stron. 
• Wypowiedzenie musi być pisemne. 
• Czas od którego liczony jest okres 

wypowiedzenia powinien przypadać na przełom 
miesiąca . 

    Przez pierwsze dwa tygodnie pracy nie obowiązuje 
żaden okres wypowiedzenia. 
    Po dwóch tygodniach nieprzerwanej pracy u tego 
samego pracodawcy obowiązuje 12- dniowy okres 
wypowiedzenia,liczac dni kalendarzowe. 
    Po 3 miesiącach nieprzerwanej  pracy u tego 
samego pracodawcy –  
    obowiązuje okres 1 miesiąca 
wypowiedzenia,liczony od przełomu miesiąca. 
    Po 3 latach nieprzerwanej pracy u tego samego 
pracodawcy -  obowiązują 3 miesiace wypowiedzenia, 
licząc od przełomu miesiąca. 
 

Uwaga, uwaga! 
Proszę pamiętać, że zawsze można zwrócić się do 
męża zaufania w zakładzie pracy, a także 
bezpośrednio do naszego związku “Eining-Iðja” 
numer telefonu 460 3600 ein@ein.is, jeśli zaistnieje 
taka konieczność.  

 

Reiknivél fyrir félagsmenn
Það er mikið hags-
muna mál fyrir launa-
fólk að geta far ið yfir 
með til tölu lega ein-
földum hætti hvort 
laun og aðrar greiðsl-

ur séu í samræmi við kjarasamn-
inga, þ.e. kannað hvort  þeirra 
launa seðill sé réttur.

Starfsgreinasambandið, fyrir hönd
allrasinnaaðildarfélagaogþarámeðal
Einingar-Iðju, hefur látið setja upp raf-
rænareiknivélþarsemfélagsmenngeta
nýttsértilaðreiknaútlaunsín,kannað
hvort launaseðlar þeirra séu réttir og

annað það sem snertir margvíslegar
greiðslur.

Leitast var við að hafa reiknivélina
eins einfalda í notkun og kostur er og
máþvíbúast viðaðhúnnái ekkiutan
umöllmögulegtilfelli.Hérerumfyrstu
útgáfuaðræðaogám.a.eftiraðleggja
lokahöndáþýðingarogfleira.

Notendurerubeðniraðkomaábend-
ingu og athugasemdum á framfæri á
sgs@sgs.is.

Meðþessuframtakierveriðaðleitast
við að efla þjónustuna við félagsmenn
oggeraþeimauðveldaraaðgætasinna
hagsmunaogkjara.

M.a.má finna reiknivélina á vef Ein-
ingar-Iðju, www.ein.is, undir liðnum
Kaupogkjör.
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Ætlar þú að dvelja um 
jólin á Illugastöðum?

Gestir á Illugastöðum um jól og ára-
mót 2020-2021, gott er að hafa 
eftir farandi í huga:

Um jól og áramót verður afgreiðslan
opináeftirfaranditíma:22.,23.,29.og
30.desembermillikl.16:00og17:00.

Efsnjóarerekkihægtaðreiknameð
snjómokstriáIllugastaðavegiíFnjóskadal
fráhádegi24.til laugardagsins26.des-
emberogfráhádegi31.desembertil2.
janúar.Þaðsamaáviðumsvæðiðsjálftá
Illugastöðum. Mokstur á Illugastaðavegi
er allt að þrisvar í viku. Þá daga sem
mokað verður, ef þörf krefur, verður
baramokaðeinusinniádag.Efveðurút-
litertvísýnterekkivístaðmokaðverði
þanndaginn,heldur færistþaðánæsta
dag.

Nauðsynlegterað látavitaáauglýst-
um opnunartíma í síma 462 6199 ef
gestirkomastekkiáþeimtíma,svohægt
séaðgeranauðsynlegarráðstafanir.

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

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. Til gangur-
inn með appinu er að hjálpa launafólki 

að halda utan um vinnustundir sínar. 
Þannig má á auðveldan hátt nálgast yfir-
lit 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 launagreiðanda þínum. 

Íappinugeturþúklukkaðþiginnogút,ásamt
þvíaðappiðminnirþigáaðklukkasigþegar
þúkemureðaferðafvinnustaðnum.Áeinfald-
an máta er jafnframt hægt að fá tímaskýrslu
sendaítölvupóstisemexcel-skjal.

KlukkerókeypisogerfáanlegtíAppstore
(iPhone) og Playstore (Android). Félagsmenn
eruhvattirtilaðnáíappiðogprófa.

Allar nánari upplýsingar um appið má
finnaáwww.asi.is.

What is Klukk? 

Klukk is an free app for recording hours of
work, helping you keep track of your work
hoursinasimplemanner.Theappallowsyou
tomakesureyouarepaidcorrectlyfromyour
employer.

WherecanIgetKlukk? Klukkcanbedown-
loadedfromAppstoreandPlaystore.

Co to jest Klukk? 

Klukk jest aplikacją zapisująca godziny, ma 
pomóc Ci w prosty sposób w rejestracji czasu 
pracy. Aplikacja ta zapewni, że pobory za 
przepracowany okres będą prawidłowo 
naliczone przez Twego pracodawcę.

Gdzie mogę „pobrać“ Klukk? Klukk można 
pobrać w App store i Play store. Poniżej 
podano linki do pobrania aplikacji Klukk.

Síðasta vetur snjóaði stundum hressilega á svæðinu. Þessi mynd var tekin í mars 
en þá hafði snjó kyngt niður á Illugastöðum.
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Rafrænt trúnaðarmannanámskeið
Vegna Covid þurfti að gera breytingar á 
trúnaðarnámskeiðum haustsins. Í byrjun 
nóvember fór fram hluti 1 á rafrænan 
hátt en fella þurfti niður hluta 2 þar sem 
ekki var búið að skipuleggja það nám-
skeið með vefnám í huga.

Áhluta1varfariðyfirhverthlutverkstéttarfé-
laga, sambanda og heildarsamtaka á vinnu-
markaði er. Einnig var farið í hvert hlutverk
trúnaðarmanns er á vinnustað og samskipti á
vinnustað, hvað veldur slæmum samskiptum
oghvernigmegistuðlaaðgóðumsamskiptum.

Leiðbeinandi var Sigurlaug Gröndal, frá
FélagsmálaskólaAlþýðu,og sátu15 trúnaðar-
menn frá félaginu námskeiðið. Miðað við
umsagnir þeirra í námsmati tókst námskeiðið
mjög vel. Umsagnirnar voru jákvæðar og
greinilegánægjameðfyrirkomulagið.

Viðhorfskönnun meðal dvalar gesta 
í orlofshúsum og íbúðum

Í fyrra ákvað stjórn félagsins að kanna 
meðal félagsmanna, sem voru í íbúð eða í 
orlofshúsi um sumarið, upplifun þeirra á 
viðkomandi stað. Mjög góð svörun var í 
fyrra og bárust bæði margar ábendingar 
og hrós til félagsins og því ákvað stjórn 
félagsins að vera með þær árlega. Nið ur-

stöður ársins liggja nú fyrir og fengust 
sem áður góðar upplýsingar.

Íheildkomþettavelút,auðvitaðkomaalltaf
ein og ein ábending um eitthvað sem mætti
laga.Núþegarerbúiðaðbregðastviðýmsum
ábendingumerþar kom fram. Félagiðer líka
aðskoðaaukiðframboðfyrirnæstasumar,t.d.

meðhliðsjónafþessumniðurstöðum.Þaðmá
alveg ljóstra því upp hér að Eining-Iðja mun
bjóðauppábústaðáFlúðumnæstasumar.

Öllsvöríþessumkönnunumeruórekjanleg
ogekkieróskaðeftirpersónuupplýsingum.

Opnunartími um jól og áramót
Milli jóla og nýárs verður skrifstofa félagsins á 
Akureyri opin á venjulegum opnunartíma. 

Skrifstofan á Dalvík verður lokuð 23. og 28. desember.
Skrifstofan í Fjallabyggð verður lokuð 23. og 30. desember.

Mánudaginn 4. janúar verður lokað á öllum skrifstofum félagsins en við opnum 
aftur á hefðbundnum tíma þriðjudaginn 5. janúar 2021.

Vefkennslan fer fram milli kl. 9 og 14, í stað 16. Farið er yfir allt efnið, þannig að námið er efnislega 
ekki stytt en aðeins minni tími fer í verkefni.
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Hurðin læst en samt opið!
Vegna ástandsins í þjóðfélaginu, vegna 
Covid 19, hefur félagið tvisvar neyðst til 
að takmarka aðgengi að skrifstofum 
félagsins á Akureyri, Dalvík og í 
Fjallabyggð. Þá hefur félagið eingöngu 
veitt félagsmönnum fjarþjónustu og mun 
gera það ef og þegar þörf krefur. Þetta er 
gert með velferð félagsmanna og starfs-
manna í huga. 

Starfsfólkiðhefursamtveriðásínumstaðog
sinnterindumfélagsmannaígegnumsímaog
tölvupóstáhefðbundnumopnunartíma.

Íþessitvöskiptivarákveðiðaðskiptastarfs-
fólkinu á Akureyri upp í tvo hópa. Á meðan
annar hópurinn sinnti störfum sínum á skrif-
stofunni vann hinn hópurinn heima. Þessi
hópaskiptingvarsettátilaðminnkalíkuráað
skerðaþyrftiþjónustunaennfrekarefkæmitil
veikinda.

Allir að spritta

Þegarskrifstofurfélagsinseruopnarþáeruallir
snertifletirsótthreinsaðirreglulegaogeftirþörf-
um. Þeir sem nauðsynlega þurfa að koma er
bentáaðviðinngangaerusprittbrúsarogeiga
alliraðsprittaásérhendurnaráðurengengið
er að afgreiðsluborðum. Við afgreiðsluborð
þarfaðhafaíhugaaðígildiertveggjametra
fjarlægðarregla.

Þeir semfinna fyrireinhverjumeinkenn
umsemgetabenttilþessaðviðkomandi

sésmitaður,hafaveriðá ferðalagiáskil
greindumáhættusvæðumerlendisoginn
anlandsogþeir semhafaumgengist fólk
semsvohefurgreinstmeðCOVID19eru
vinsamlegastbeðnirumaðkomaEKKIá
skrifstofurfélagsins.

Á meðan Covid ástandið varir og skrif-
stofurnar opnar þá hvetur félagið félagsmenn
til að nýta sér síma, tölvupóst og heimasíðu
félagsinsfremurenaðmætaáskrifstofurnaref
hægter.

Símifélagsinser4603600ognetfangiðer
ein@ein.is.

Netföng starfsmannamá finnaáheimasíðu
félagsins,www.ein.is.

Beinnúmeráskrifstofurnar:
Akureyri................ 4603609
Dalvík.................... 4603615
Fjallabyggð.......... 4603620

Eining-Iðja would like to advise our mem-
bers to use telephone or email in comm-
unicationswith theunion - insteadofcoming
toouroffices.Ourtelphoneis4603600and
ouremailein@ein.is.Bycommunicatingwith
phoneandemail insteadofdirectcontact,we
mightstopthespreadingofthecoronavirus.

Eining-Iðja chciałby doradzić naszym 
członkom, aby w komunikacji ze związkiem 
używali telefonu lub poczty elektronicznej – w 
miejsce stawiania się w biurach. Nasz telefon 
to 460 3600, a nasz e-mail ein@ein.is. 
Komunikując się telefonicznie i pocztą e-mail 
zamiast bezpośredniego kontaktu, możemy 
opóźnić rozprzestrzenianie się wirusa korony.

Við erum öll almannavarnir
Virðumáfram allar reglur sóttvarnalæknis þar
til endanlega hefur verið slakað á þeim. Skv.
sóttvarnalæknimunueftirfarandiaðgerðirskila
tilætluðumárangriaðkomaívegfyrirhópsýk-
ingarogfrekariútbreiðslu.

✓ Handþvottur!

✓Handspritt!

✓ Hreinsaáhöldogfletisemmaður
veitekkihverjirhafasnert!

✓Forðastfjölmenni!
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Ger›urersk‡rgreinarmunurágrönnumogbrei›umsérhljó›um.HöfundurkrossgátunnarerBragiV.Bergmann.

J ó l a k r o s s g á t a n
Lausn:

Tölusettir reitir 1-22
Málsháttur
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Skrifi›lausninaábla›,(reitir1til22,málsháttur)og
merki› bla›i›me› nafni, heimilisfangi, póstnúmeri
ogsímanúmeri.Einnigmásendasvari›ítölvupósti
á ein@ein.is,engætaskalþessa›látafyrrgreindar
uppl‡singarfylgja.

Skila frest ur er til kl. 16 mánu dag inn 11.  
jan ú ar 2021.Dregi›ver›urúrréttumlausnum
ogver›urstraxhaftsambandvi›vinningshafana.

Utanáskriftiner:
Ein ing-Iðja
- Verð launa krossgáta
Skipa götu 14
600 Ak ur eyri

Glæsi leg ir vinn ing ar 
eru í boði:

Gjafabréf í HOF menningarhús á Akureyri  
að verðmæti kr. 20.000,-

Gjafabréf frá Glerártorgi  
að verðmæti kr. 10.000,-


JólaJólakrossgátankrossgátan

Hvað heitir varaformaður Opinberu deildar félagsins?
(Svarið má finna á www.ein.is)

1. Andreea Georgiana Lucaci
2. Anna Dóra Gunnarsdóttir
3. Guðbjörg Helga Andrésdóttir

4. Halldór Ari Brynjólfsson
5. Tómas Jóhannesson
6. Þórhalla Þórhallsdóttir

– Ekki láta þrýsta þér út í réttindamissi – 
Þaðerunokkurdæmiumaðfélagsmennhafikomiðáskrif

stofurEiningarIðjueftiraðhafasagtuppstörfumíveikind

um.Þaðgeturþýttmiklaréttindaskerðinguhjáviðkomandi.

Dæmieruumaðfólksemhefurveriðveiktínokkurntíma

hefurveriðkallaðtilyfirmannaogþrýstáþaðaðsegjaupp

störfum.EiningIðjabeinirþvítilfélagsmannasinnaaðláta

allsekkiundanslíkumþrýstingiheldurhafastraxsamband

viðfélagið.

Þaðhefurþrengtaðýmsumstofnunumogfyrirtækjumá

síðustuárumogyfirmennþvíoftíerfiðristöðumeðrekstur

inn.Þóeróafsakanlegtíslíkumtilvikumaðhafaréttindiaf

launafólkimeðþvíaðþrýstaáþásemlendaí lengriveik

indumaðsegjauppstörfum.Þaðerenginlausnoggeturí

mörgumtilvikumaukiðávandaþessafólksfrekarenhitt.

Þess vegna er svo mikilvægt að fá ráðgjöf hjá Einingu-

Iðjuáðurenskrifaðeruppástarfslok.

Ekki segja upp  
í veikindum

Skrifi›lausninaábla›ogmerki›þa›
me› nafni, heimilisfangi, póstnúmeri
og símanúmeri. Einnig má senda
svari› í tölvupósti á ein@ein.is en
gæta skal þess a› láta fyrrgreindar

uppl‡singar fylgja. Skila frest ur er 
til kl. 16, mánudag inn 11. jan. 
2021. Dregi› ver›ur úr réttum
lausnum og ver›ur strax haft sam-
bandvi›vinningshafana.

Utanáskriftiner:
Ein ing-Iðja
- Verð launa get raun -
Skipa götu 14
600 Ak ur eyri

Glæsi leg ir vinn ing ar eru í boði:

Gjafabréf frá Glerártorgi  
að verðmæti kr. 10.000,-

Gjafabréf í HOF menningarhús  
á Akureyri að verðmæti kr. 10.000,-

Landsmennt

Styrkur þinn 
til náms

Landsmennt er fræðslusjóður samtaka atvinnulífsins 
og verkafólks á landsbyggðinni.
Sjóðurinn styrkir starfsmenntun beint til fyrirtækjanna sjálfra.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Landsmenntar.
Kynntu þér rétt þinn á www.landsmennt.is

Menntun skapar 
tækifæri

Ríkismennt styrkir starfsmenntun beint til stofnana ríkisins 
á landsbyggðinni
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Ríkismenntar.
Kynntu þér rétt þinn á www.rikismennt.is

Ríkismennt

Þín leið 
til fræðslu

Sveitamennt styrkir starfsmenntun beint til sveitafélaga 
og stofnana þeirra á landsbyggðinni.
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Sveitamenntar.
Kynntu þér rétt þinn á www.sveitamennt.is

Sveitamennt

Átt þú rétt
á styrk ?

Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfélaga
Sjómennt styrkir starfsmenntun sjómanna beint til 
fyrirtækja í útgerð.
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Sjómenntar
Kynntu þér rétt þinn á www.sjomennt.is

Sjómennt

Guðrúnartún 1 • 105 Reykjavík • Sími 599 1450 • landsmennt@landsmennt.is
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Landsmennt

Styrkur þinn 
til náms

Landsmennt er fræðslusjóður samtaka atvinnulífsins 
og verkafólks á landsbyggðinni.
Sjóðurinn styrkir starfsmenntun beint til fyrirtækjanna sjálfra.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Landsmenntar.
Kynntu þér rétt þinn á www.landsmennt.is

Menntun skapar 
tækifæri

Ríkismennt styrkir starfsmenntun beint til stofnana ríkisins 
á landsbyggðinni
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Ríkismenntar.
Kynntu þér rétt þinn á www.rikismennt.is

Ríkismennt

Þín leið 
til fræðslu

Sveitamennt styrkir starfsmenntun beint til sveitafélaga 
og stofnana þeirra á landsbyggðinni.
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Sveitamenntar.
Kynntu þér rétt þinn á www.sveitamennt.is

Sveitamennt

Átt þú rétt
á styrk ?

Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfélaga
Sjómennt styrkir starfsmenntun sjómanna beint til 
fyrirtækja í útgerð.
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Sjómenntar
Kynntu þér rétt þinn á www.sjomennt.is

Sjómennt
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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


