
3. tölublað

21. árgangur

Desember 2018

Eining-Iðja 
sendir félagsmönnum sínum og 
landsmönnum öllum bestu óskir 

um gleðileg jól og farsælt komandi ár, 
með þökk fyrir samskiptin 

á árinu sem er að líða



Sameinaðu fjölskylduna í sófanum um jólin. Bridget Jones, 
Forrest Gump, Shrek, Penguins of Madagascar eru á meðal 
þeirra rúmlega 200 kvikmynda og Disney ævintýra sem
standa þér til boða yfir hátíðarnar.

Sjónvarp Símans Premium – Svona á sjónvarp að vera

í Sjónvarpi Símans Premium
Hátíðlegt úrval 
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Átt þú rétt á 
bótum eftir 
slys?

Hafðu       
samband 

tryggingabaetur.is

s.464 5550

- það kostar ekkert

Sími 464 5550 I www.tryggingabaetur.is
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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.

Borgaðu  
með símanum  
í næsta posa
með kortaappinu frá Íslandsbanka

Snertilausar greiðslur Íslandsbanka
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31SÚLUR, björgunarsveitin á Akureyri

hún heyrði í leitarmönnum sem höfðu 
þá reyndar talið sig hafa heyrt í henni. 
Skömmu síðar sá hún björgunarmennina 
og gat gengið til móts við þá. Hún var 
orðin köld og mjög hrakin. Leitarmenn 
klæddu hana í betri föt utanyfir þau sem 
hún var í og héldu henni á milli sín beint 
niður fjallið, úr versta veðurhamnum. Þá 
fyrst var hægt að huga að færa hana úr 
ísbrynjuðum jakkanum og setja hana í 
þurrari fatnað. Eftir talsvert langa göngu 
náðu björgunarmenn með konuna niður í 
bíla  björgunarsveitanna sem höfðu komist 
upp frá Kristnesi til móts við hópinn. Henni 
var svo ekið beint í húsnæði Súlna þar sem 
hún fékk að fara í hlý föt og jafna sig eftir 
volkið. Einnig fékk hún kjötsúpu sem búið 
var að elda fyrir leitarmenn, en  hafði þó 
ekkert sérstaklega mikla list á. 

Eftir að hafa jafnað sig sagði hún að 
allar upplýsingar fjölluðu um að lítið mál 
væri að ganga á Súlur og eitthvað sem 
allir ættu að gera. Því hafi hún slegið 
til þrátt fyrir að hafa ekki skoðað veður 
eða aðstæður á fjallinu og verið illa búin 
miðað við árstíma.  Þegar björgunarmenn 
sóttu fatnað sem hún hafði fengið að 

láni á lögreglustöðina daginn eftir fylgdu 
eftirfarandi skilaboð:

“Big thanks for all my private 
superheroes! Takk fyrir & afsakið 
Matylda (polish girl from 
the mountains) :)”

Sveitinni bárust einnig eftirfarandi 
skilaboð frá bróður konunnar:

“Hello! I want to thank you so much in 
the name of all my Family for rescuing 
Matylda yesterday. Many many thanks 
and all the best wishes from us.  
Regards and hugs from Warsaw!  
Mateusz”

Þetta er eitt af þeim útköllum sem endar 
vel, þökk sé þekkingu og reynslu fólksins 
í björgunarsveitunum. Þennan dag mátti 
þó minnstu muna að verr færi og því er 
vert að hafa í huga að þegar haldið skal 
út í íslenska náttúru þó hún sé nálæg, 
skal ávallt kynna sér aðstæður og búa 
sig eftir því.

Greinin er sett saman úr frásögnum 
nokkurra björgunarsveitarmanna sem tóku 
þátt í útkallinu.

Unnur Ósk Unnsteinsdóttir

sulur_aramotablað_2013_END_A4.indd   31 18. 12. 2013.   00:03:13
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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. sjö ár. Nettó
svarhlutfallhjáfélaginuvar56,7%semerbetra
enísíðustukönnun.41,7%svarendavorukarl-
aren58,3%konur.19%svarendavoruundir
25áraaldri,24,3%voruáaldrinum25-34ára,
rúmlega17%voruáaldrinum35-44ára,rúm-
lega 19% á aldrinum 45-54 ára og tæplega
21%voru55áraeðaeldri.

Helstu niðurstöður liggja nú fyrir og eru
væntanlegarinnáheimasíðufélagsinsánæstu
dögum, en það er alltaf fróðlegt að bera þær
samanviðniðurstöðursíðustuáraogsjáhvort
miklarbreytingarhafaáttsérstað.

Mikil ánægja er með þjónustu Einingar-
Iðju og félagið sjálft. Tæplega 96% svarenda
sögðust vera sáttir eða hvorki né er spurt var
hvort viðkomandi væri sáttur eða ósáttur við
Einingu-Iðjuog96%merktuviðánægðureða
hvorki né er spurt var hversu ánægður eða
óánægður ertu með þjónustu Einingar-Iðju
þegaráheildinaværilitið.Þettaerumjögsvip-
aðarniðurstöðurogásíðustuárum.

53,9% svarenda sögðust hafa nýtt sér ein-
hverja þjónustu hjá félaginu undanfarna 12
mánuði.

Í könnuninni voru margir þættir kannaðir,
m.a.umheildarlaunogdagvinnulaunviðkom-
andi. 31,2% segjast vera sátt með laun sín
miðaðvið36%ífyrra.41,5%eruósáttmiðað
við 34,9% í fyrra. Fleiri konur en karlar eru
ósáttarimeðlauninogeinsfrekareldrienþeir
semyngrieru.

Heildarlaun
Hvað varðar heildarlaun varðar þá voru þau
að meðaltali kr. 499.182 í ár miðað við kr.
463.297 í fyrra og kr. 442.828 árið 2016.
14,1%erumeðlægrilaunen350.000.44,2%
erumeðlaunábilinu350.000til499.000og
41,7%erumeð500.000eðameira.

Ef meðal heildarlaun svarenda eru skoðuð
millikynja,þáerukarlmennmeðkr.542.801
envoruífyrrameðkr.502.738.Konurnareru
meðkr.452.774en í fyrravoruþærmeðkr.
421.710.

Meðal heildarlaun á Akureyri eru kr.
498.770,semerhækkunumkr.31.012ámilli
ára.ÁDalvíkkr.520.777,semerhækkunum
kr. 76.309. Í Fjallabyggð kr. 439.399, sem er
lækkunumkr.24.576,ogáöðrumstöðum í
firðinumeruþaukr.508.580semerhækkun
umkr.75.890.

Dagvinnulaun
Dagvinnulauninhafaeinnigaukist.Núeruþau
aðmeðaltalikr.383.433miðaðviðkr.364.719
í fyrra og kr. 346.128 árið 2016. 40,7% eru
með350.000eðalægra,49,6%erumeðlaun
ábilinu350.000til499.000og9,7%erumeð
500.000eðameira.

Ef meðal dagvinnulaun svarenda eru
skoðuð milli kynja, þá eru karlmenn með
kr.383.526envoru í fyrrameðkr.367.993,
sem er 4,2% hækkun. Konurnar eru með
kr. 383.326 en í fyrra voru þær með
kr.360.810,semer6,2%hækkun.

Könnuninfórþannigframað3.000félags-
menn voru valdir handahófskennt úr félaga-
skrámþessara tveggja félaga,1.500 fráhvoru
félagi.Þaðeráríðandiaðfásemnákvæmastar

niðurstöðurþegarslíkkönnuner framkvæmd,
helstaðfáallatilaðsvara,svohægtséaðnýta
niðurstöðurnaríþáguþekkingarogtilhagsbóta
fyrirfélagsmenn.Þeirraupplýsingarskiptamiklu
máli!

Rannsókn sem þessi er afar gagnleg og
geturfélagiðstuðstviðniðurstöðurnarámörg-
um sviðum. Stjórn félagins vill þakka öllum
þeim sem þátt tóku í launakönnun félagsins
íár.

Mikil ánægja með félagið og þjónustuna

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

Tveir vinningar að upphæð kr. 100.000:
Aðalsteinn M. Þorsteinsson (Eining-Iðja) og Alrún 
Irene A. Stephensdóttir (AFL)

Tveir vinningar að upphæð kr. 50.000:
Bryndís Harpa Björnsdóttir (Eining-Iðja) og Elsa 
Guðjónsdóttir (AFL)

Fjórir vinningar, vikudvöl í orlofsíbúðum
félaganna: Kristinn Frímann Árnason (Eining-
Iðja), Þóra Dögg Ásgeirsdóttir (Eining-Iðja), Nína 
Sibyl Birgisdóttir (AFL) og Rúnar Smári Fjalarr 
(AFL) 

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 leið ogþeir höfðu lokið við að svara
könnuninni,umeraðræðakr.10.000inneign
á debetkorti sem þeir nálguðust á skrifstofu

félagsins á Akureyri. Aðeins fjórir þeirra sem
dreginvoruútsvöruðusemþýðirþvímiðurað
sexfélagsmennEiningar-Iðjumisstuafþvíaðfá
vinninguppákr.10.000.Þaðgeturborgaðsig
aðtakaþátt!

Eining-Iðja óskar vinningshöfum til hamingju.

Bryndís Harpa Björnsdóttir Aðalsteinn M. Þorsteinsson.

Við mætum  
til þín í vetur

Starfsmenn félagsins á kjarasviði, Björn
formaður, Anna varaformaður, Eyrún
þjónustufulltrúi eða Hafdís lögfræðingur
ogþjónustufulltrúi,verðatilviðtalsáskrif-
stofumfélagsinsáDalvíkogFjallabyggðí
vetur. Einnig á veitingastaðnumVerbúð-
inni íHrísey og á veitingastaðnumKon-
tornumáGrenivík.

Tímapantaniróþarfarogviðvonumst
tilaðsjásemflesta.Veriðvelkomin!

Næstu viðverur verða sem hér segir:
Hrísey,18.desember2018
millikl.14:00og16:30
Fjallabyggð,8.janúar2019
millikl.12:00og16:00.
Dalvík,24.janúar2019
millikl.12:00og16:00.
Grenivík,12.mars2019
millikl.15:00og17:00.

Aðrartímasetningarmáfinnaá 
www.ein.is. 
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Viðræður og undirbúningur í gangi 
vegna kjarasamninga

Sveigjanleg starfslok 
Þekkir þú valkostina?

Sjóðfélagi hefur eftirfarandi valmöguleika...

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

  Hægt er að hefja töku eftirlauna á aldrinum 60-80 ára

  Sjóðfélagi getur ákveðið að hefja töku 50% eftirlauna

  Sá sem hefur töku eftirlauna að hluta eða að fullu 

fyrir 67 ára aldur getur hætt tökunni og hafið hana 

á ný síðar. Sjóðfélagi er bundinn við val sitt um töku 

eftirlauna í minnst 12 mánuði í senn.

  Séreign er laus til útborgunar við 60 ára aldur

  Tilgreind séreign er laus til útborgunar frá 62 ára aldri
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Það er auðvelt að fylgjast 
með réttindum á vef 

sjóðfélaga. Þar er einnig 
hægt að afþakka pappír. 
Sjá nánar www.stapi.is

Um áramótin fellur úr gildi kjarasamn-
ingur Starfsgreinasambands Ísand við 
Samtök atvinnulífsins. Nú standa yfir 
formlegar viðræður milli samninganefnda 
SGS og SA um endurnýjun kjarasamn-
inga og hafa verið haldnir nokkrir fundir. 
Lítið var hægt að segja um gang við-
ræðnanna þegar blaðið fór í prentun en 
fylgist vel með á heimasíðu félagsins, 
www.ein.is, því þar verða settar inn fréttir 
af gangi mála.

Áður en viðræður hófust voru fulltrúar frá
aðildarfélögumSGSbúnir að hittast á fundi í
ReykjavíktilaðyfirfarakröfurSGSogáttifélag-

iðþarnokkra fulltrúa.Eining-Iðja skipaðieftir-
farandi félagsmenn sem fulltrúa sína í kjara-
samningaviðræðumviðSA.Íþessumsamning-
um,einsogáður,hefurfélagiðkappkostaðað
kallatilfélagsmennsemstarfaíþeimgreinum
semveriðeraðsemjaum.

◆BjörnSnæbjörnsson,formaðurfélagsinsog
SGS,erísjömannaviðræðunefndgagnvart
SAoggagnvartbændasamningum.

◆TryggviJóhannssonerfyrirræstingu.
◆SólveigAuðurÞorsteinsdóttirerfyrir

Veitinga-oggistihúsasamninginn.
◆GunnarMagnússonerfyrirbyggingarstarfs-

menn.

◆IngvarKristjánssonerfyrirbifreiðastjóra,
hópferðarbílstjóraogtækjastjórnendur.

◆AnnaJúlíusdóttirerfyrirfiskvinnsluna,fisk-
eldiðogmötuneyti.

◆EyrúnHallaEyjólfsdóttirerfyririðnverkafólk.

Í síðustu viku voru haldnir undirbúnings-
fundir vegna kjarasamnings SGS og ríkisins
annars vegar og hins vegar vegna samnings
SGSogsveitarfélagannaenbáðirþessirsamn-
ingarerulausir31.mars2019.

Vegna þessara samninga hefur félagið
einnigskipaðnokkrafélagsmennsemsínafull-
trúaíviðræðunum,þaueru:
◆SigríðurK.Bjarkadóttir,formaðurOpinberu

deildarinnar
◆JúlíaBirnaBirgisdóttirfráHeilbrigðisstofnun

norðurlands
◆BjarkiÞórSkjaldarsonfráVegagerðinni
◆HelgaIngólfsdóttirfráLögmannshlíð
◆GuðbjörgHelgaAndrésdóttirfrásambýlum

áAkureyri
Einnigáskilurfélagiðsérrétttilaðkomaað

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

Upphæð desemberuppbótar samkvæmt kjara-
samningiviðríkiðogsamkvæmtkjarasamningumá
almennumvinnumarkaðierkr. 89.000,miðaðvið
100% starfshlutfall. Starfsmenn hjá ríkinu eiga að

fádesemberuppbótgreidda1.desemberogstarfs-
menn á almennum vinnumarkaði eigi síðar en
15.desember.

Upphæð desemberuppbótar samkvæmt kjara-
samningiviðlaunanefndsveitarfélagaerkr.113.000,
miðaðvið100%starfshlutfall.Starfsmennsveitarfé-
laga eiga að fá sína desemberuppbót greidda 1.
desember,skv.kjarasamningi.

Á heimasíðu félagsins, www.ein.is, má finna töflur 
sem sýna upphæð desemberuppbótar miðað við 
starfshlutfall og starfstíma.

Desemberuppbót 2018

Mánudaginn 19. nóvember sl. komu  
nokkrir bæjarfulltrúar Akureyrarbæjar 
ásamt Höllu Margréti Tryggvadóttur, 
sviðsstjóra stjórnsýslusviðs bæjarins, í 
heimsókn til Einingar-Iðju til að kynna sér 
starfsemi og þjónustu félagsins. 

Bæjarstjórinnforfallaðistásíðustustunduog
gatþvímiðurekkimættáfundinn,semhófstá
því að Björn formaður félagsins kynnti starf-
semina.Hannfórm.a.yfirhvernigfélagiðværi
byggt upp, sjóði félagsins og trúnaðarmenn.
Fram kom í máli hans að lang stærsti launa-
greiðandisemgreiðirtilfélagsinsværiAkureyr-
arkaupstaður, en rétt rúmlega 17% félags-
manna starfa þar. Hann fjallaði einnig um
greiðslur úr sjúkrasjóði félagsins en fyrstu 10
mánuðiársinserugreiðslurorðnarhærrienallt
árið í fyrra. Á fyrstu 10 mánuðum ársins er
búiðaðborgaúrsjúkrasjóðirúmlega136millj-
ónirkrónamiðaðviðréttrúmlega135,5millj-
óniralltárið2017.Þarer stærstihlutinndag-
peningar til félagsmanna eðaum103,5millj-
ónirenalltárið2017vorugreiddarúttæplega
96,5milljónirkróna ídagpeningavegnaveik-
inda.

Hafdís og Eyrún, starfsmenn félagsins, fóru
aðeinsyfirhelstumálaflokkasemeruaðkoma
innáborðEiningar-Iðjuoghvernig tekiðerá
málum sem inn koma til félagsins. Þarna má
m.a. nefna launa- og orlofsmál, veikinda- og
slysarétt, gjaldþrotamál, hvíldartíma, einelti og
sjálfboðaliða til að nefna nokkur. Lagt er upp
með að öll mál sem koma til félagsins séu
unnineinshrattogaðstæðurleyfaenekkerter
gertnemameðleyfiviðkomandifélagsmanns.

Vilhelm, Verkefnastjóri vinnustaðaeftirlits,
sagði aðeins frá starfi sínu við vinnustaða-
eftirlitið.Hannsagðiaðfráþvíhannvarráðinn

íþettaverkefniþann1.maí2016hefurhann
skráðrúmlega2.773einstaklinga,eðaum92
einstaklingaámánuði, farið í213eftirlitsferðir
ogfariðinnímilli7og800fyrirtækiogskráð
aðmeðaltali14einstaklingaíhverriferð.

15.000 einstaklingar leitað til VIRK

Vigdís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri VIRK, fór
yfir þjónustuna hjá VIRK og hlutverk VIRK
innanvelferðarkerfisins.Ímálihennarkomm.a.
framaðáþeim10árumsíðanVIRKvarstofn-
aðhafa15.000einstaklingarleitaðtilVIRKog
þarafhafium9.000lokiðþjónustuhjáþeim.
Um7.000einstaklingarhafanáðaðverðavirk-
ir á vinnumarkaði eða í námi eftir útskrift frá
VIRKsemerum78%afþeimsemútskrifast.
Vigdíssagðieinnigað23%fleiribeiðnirhefðu

komutilVIRKfyrstu9mánuðiársins2018en
árið2016.Jafnframtsagðihúnaðmikilaukn-
ingværiáungufólkisemværuíþjónustuhjá
VIRK.

Fjölmargar spurningar komu frá gestum
fundarins og áttu sér stað góðar umræður á
honum, m.a var rætt hvernig hægt væri að
komaámeirasamstarfiviðbæinnogstofnanir
hansumýmismálsemfjallaðvarumáfundin-
um.

Þessifundurvarsáfyrstiafnokkrumþarsem
félagið hefur ákveðið að heimsækja eða fá í
heimsóknallayfirmennsveitarfélagaviðFjörð-
innsemogkjörnafulltrúaviðkomandisveitar-
félags til að kynna félagið og starfsemi þess.
Fleiri fundir á þessum nótum munu því fara
framánæstunni.

Bæjarfulltrúar í heimsókn
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SÍMEY
-þakkar fyrir frábært samstarf 

 á árinu og óskar öllum

Gleðilegra jóla
Hlökkum til að vera með ykkur 2019!

Aníta, Emil, Helgi, Helgi Þorbjörn 
Ingunn Helga, Kristín, Kristjana, 

Kristján, Sóley, Sigrún, Svanfríður og 
Valgeir

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

Útborgun 28. desember 2018
Greiðsladagpeningaogstyrkjavegnadesembermánaðarfer
fram28.desembernk.ogverðurþaðsíðastigreiðsludagurá
þessuári.

Skila þarf gögnum til félagsins í síðasta lagi 20. desember
næstkomanditilaðnáþessariútborgun.Þaðsemkemurinn
eftirþanntímaverðurgreittílokjanúar2019.

EINING-IÐJA
logo
Höf.: Bjarki Sigurðsson
Hreinteikning: Stíll

Litir:
Svart
Pantone 300 blátt
Pantone Red 032 rautt

September 1999 • ASvS • Sími 462 5757

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

Aðfangadagureftirkl.12,jóladagur,
gamlársdagureftirkl.12ognýársdagur.

Öllvinnaástórhátíðardögumgreiðist
með tímakaupi, sem er 1,375% af
mánaðarlaunumfyrirdagvinnu.

Fyriryfirvinnuáöðrumfrídögumskal
greiða 80% álag á dagvinnutímakaup
eða 1,0385% af mánaðarlaunum fyrir
dagvinnu. Annar í jólum telst sem al-
mennurfrídagur.

Í vaktavinnu eru til tvær reglur um
greiðslur á þessum dögum. Annars
vegarhjáþeimsemfávetrarfríogsvo
hjáhinumsemekkierumeðvetrarfrí.

Starfsmenn í fullu starfi, sem vinna
reglubundnavaktavinnu, vinna sér inn
12vetrarfrídagaáárivegnasamnings-
bundinnahelgi-ogtyllidagasemfallaá
mánudagatil föstudagaívinnuvikunni.
Á þetta við um starfsfólk sem hefur
unnið fulla vaktavinnu í einn mánuð
eðalengur.

Undantekningar:
◆Starfsfólksemsinnirhlutastarfiívakta-

vinnuáhlutfallsleganrétt í samræmi
viðstarfshlutfall.

◆  Starfsfólk í tilfallandi vinnu á rétt á
stórhátíðarkaupi vegna vinnu á stór-
hátíðardögum.

Ef vetrarfrísregla á við þá er greitt
90%álagástórhátíðardögum.

Ef vetrarfrí er ekki veitt skal greitt
stórhátíðarkaupástórhátíðardögum
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Hjá félaginu starfar ferðanefnd sem undirbýr og skipuleggur 
ferðir á hverju ári fyrir félagsmenn. Aðalfundur ár hvert kýs fjóra 
félagsmenn í nefndina, en auk þeirra á formaður félagsins og í 
forföllum hans varaformaður, sæti í nefndinni. Í ár, eins og undan-
farin ár, verða þrjár ferðir í boði; utanlandsferð, ferð innanlands 
og eins dags ferð fyrir eldri félagsmenn. Nánar má lesa um ferð-
irnar hér fyrir neðan.

Fjögurlöndá11dögum
-10.til20.ágúst2019
Farið verður til Króatíu 10. til 20. ágúst 2019, ef næg þátttaka fæst.
Hámark50manns.

FlogiðverðurfráKeflavíktilMunchenogþaðanafturtilKeflavíkur.
FariðverðurtilZellamSeeogþargistíeinanóttá Hotel der Schütthof.

Næsta dag verður ekið suður á bóginn gegnum Slóveníu til Opatija í
KróatíuþarsemgistverðuríeinanóttáHotel Bristol. Daginneftirverður
ekið áfram suður á bóginn til Biograd na Moru á Dalmatíuströnd við
Adríahaf en þar verður dvalið í 5 nætur á Hotel Ilirija, góðu hóteli við
höfnina.FráBiogradverðurfariðítværdagsferðir.Annarsvegartilgömlu
borgannaSplitogTrogiroghinsvegaríþjóðgarðinnKrka.Einnigverður
fariðtilborgarinnarZadar.

FráBiogradnaMoruverðurfariðnorðurábóginntilBledínorðvestur
Slóveníuþarsemgistverður í tværnæturáSava Hoteli Bled.FráBled
verðurekið ígegnumAusturríki tilMünchen íÞýskalandiþar semgist
verðursíðustunóttferðarinnaráVictor´s Residenz-Hotel.

Leiðsögumaður verður Harpa Hallgrímsdóttir og fararstjóri Björn
Snæbjörnsson.

Verðkr.285.000ámannítveggjamannaherbergien
kr.340.000íeinsmannsherbergi.Óafturkræftstaðfestingar-
gjalderkr.50.000semþarfaðgreiðainnan10dagafrá
pöntun.

Athugið! BoðiðverðuruppárútuferðtilKeflavíkur9.ágústogheim
20.ágúst.EinnigverðurboðiðuppágistinguíKeflavíkaðfararnótt10.
ágúst.

Dregnirverða18orlofspunktarfrápunktaeignþeirrasemfaraíferðina.

Innifaliðíverði:
 Akstur:Alluraksturerlendis.
 Flug:Keflavík–Munchen-Keflavík.
 Gisting:10næturítveggjamannaherbergjumáhótelummeð

morgunverði.
 10kvöldverðirinnifaldirerlendis.

Ekkiinnifaliðíverði:
 Ferðiroggistinginnanlands
 Aðgangseyrirísöfnogááhugaverðastaðiþarsemþarfað

borgainn.

Ferðalýsing:

Laugardagur 10. ágúst
FlugfráKeflavíkkl.7.20tilMünchen.Áætluðlendingkl.13.05aðstaðar-
tíma.Þaðanverðurekið sem leið liggur tilZell amSee (9.850 íbúar) í
SalzburgarlandiíAusturríki.Þettaerfallegurbæríumþaðbil750metr-
umyfirsjávarmáli.Bærinnervinsællferðamannastaður,ekkisístáveturn-

ar, fyrirskíðaunnendur.EinnigeruskemmtilegargönguleiðirviðZeller-
vatn í fallegu alpaumhverfi. Þarna verður gist í eina nótt á Hotel der 
Schütthof. (Akstur180km,u.þ.b.3-4tímar)

Sunnudagur 11. ágúst
Ekið frá Zell am See suður á bóginn gegnum Slóveníu til Opatija í
Króatíu.Þettaerlítillstrandbær(12.000íbúar)viðKvarnerflóaíNorður-
Króatíu. Ímiðbænumerumargar fallegarbyggingar,þáerumalbikaðir
göngustígarmeðframströndinniþarsemfinnamáskemmtilegaveitinga-
staði.ÞarnaverðurgistíeinanóttáHotel Bristol.(Akstur380km,u.þ.b.
7-8tímar)

Mánudagur 12. ágúst
Farið fráOpatijasuðurábóginn tilBiogradnaMoruáDalmatíuströnd
viðAdríahafenþarverðurdvalið í5næturágóðuhóteli viðhöfnina,
Hotel Ilirija. Biograd na Moru (5.600 íbúar) var höfuðborg króatíska
konungsveldisinsámiðöldum.Þettaerafar fallegstrandborg ístórkost-
legunáttúruumhverfi.(Akstur275km,u.þ.b.6-7tímar)

Þriðjudagur 13. ágúst
FrídaguríBiogradnaMoru.

Miðvikudagur 14. ágúst
Dagsferð til gömlu borganna Split (um 200.000 íbúar) og Trogir (um
14.000 íbúar).Split erhöfuðborgDalmatíuhéraðsognæststærstaborg
Króatíu. Elsti huti borgarinnar er frá tímum rómverja og hefur verið á
heimsminjaskrá UNESCO frá árinu 1979. Hér bjó Díókletían keisari á
fyrrihluta4.aldare.Kr.enhann lét reisamiklahöllviðströndinasem
stendur að hluta til allt fram á þennan dag en þar búa núna tæplega
2000manns.Trogirergömulhafnarborgíumþaðbil15kmfjarlægð
frá Split. Hún er einnig á heimsminjaskrá UNESCO. (136 km til Split,
u.þ.b.2tímar)

Orlofsferðir Einingar-Iðju á árinu 2019
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Fimtudagur 15. ágúst
EkiðtilborgarinnarZadar(76.000íbúar).Þareraðfinnamargargamlar
byggingar og rústir frá rómverska tímanum og feneíska tímanum. Frá
borginnierfallegtútsýniyfirtilfjölmargraeyjautanviðströndina.(Akstur
u.þ.b.30kmhvorleið)

Föstudagur 16. ágúst
Dagsferð í þjóðgarðinn Krka. Þjóðgarðurinn er stundum kallaður gim-
steinnDalmatíuhéraðsenþarmám.a.finnafallegafossaogvatnasvæði
semtengistánniKrka.Þarnaergamanaðkomaogsjáeinstakanáttúru-
fegurð,m.a.yfir800gróðurtegundir,svæðiðereingönguhægtaðskoða
fótgangandi. Ekiðverðurmeð rútunni inná svæðiðoggengið í róleg-
heitum.(Akstur67km,u.þ.b.1tími)

Laugardagur 17. ágúst
FariðfráBiogradnaMorunorðurábóginntilBledínorðvesturSlóveníu
þarsemgistverðurítværnæturáSava Hoteli Bled.Bled(8.200íbúar)
erperlaSlóveníuogliggurviðBledvatnið.Bærinnliggurí500m.hæð
yfirsjávarmáli.Þarnaerfallegurkastalisemgamaneraðskoða.Áeyjunni
ívatninuerlítilfallegMaríukirkjasemásérlangasögu.(Akstur422km,
u.þ.b.10-11tímar)

Sunnudagur 18. ágúst
NjótumdagsinsíBled.Hægteraðfarameðróðrarbátumútíeyju,taka
göngukringumvatniðoggangauppíkastalannognjótafegurðarinnar
áþessumeinstakastað.

Mánudagur 19. ágúst
Kveðjum Bled og ökum gegn um Austurríki til Unterschleißheim í
nágrenni München og gistum þar á á Victor´s Residenz-Hotel. (Akstur
400km,u.þ.b.8tímar)

Þriðjudagur 20. ágúst
FariðútáFranz-JosefStraussflugvöllinníMünchen.BrottförtilKeflavíkur
kl. 14.05. Lending í Keflavík kl. 16.00 að staðartíma. (Akstur 21 km,
u.þ.b.30mínútur)

Grímsey
FarinverðurdagsferðtilGrímseyjarsunnudaginn23.júnínk.Hámarks-
fjöldier100manns.

FariðverðurmeðrútufráAkureyritilDalvíkurþarsemSæfarifermeð
hópinntilGrímseyjar.Stoppaðverður í4tímaogsíðansiglt tilbakatil
DalvíkurþarsemrútanbíðurogskilarferðalöngumtilAkureyrar.

Fariðverðurumeyjunameðhópinnsvoaðhannsjáisemmest.
GotttækifærifyrirfjölskylduraðfaraogskoðanyrstahlutaAkureyrar.

Ferðinkostarkr.4.000ámann,innifaliðerallurakstur,sigling
ogferðumeyjuna.

Ekkertfæðierinníþessuverði.
Leiðsögumaðurverðurtilstaðaríeyjunni

Einsdagsferðin
Hin árlega eins dags ferð fyrir aldraða Einingar-Iðjufélaga verður farin
27.júní2019.FariðverðurausturíKelduhverfiogþarsnæddurhádeg-
isverður. Síðan farið upp með Dettifossi upp að Grímsstöðum, þaðan
farið í Mývatnssveit og að lokum til Akureyrar. Kaffi verður drukkið á
Stórutjörnum.Margirmerkilegirstaðirverðaheimsóttiríferðinni.

Ferðinkostarkr.6.000ámann.

Allar nánari upplýsingar um ferðatilhögun og 
skráning í ferðirnar verður á skrifstofum félags-
ins, sími 460 3600 eða netfangið ein@ein.is, frá 
fimmtudeginum 3. janúar 2019. Þá verður hægt 

að skrá sig í utanlandsferðina og í ferðina út í 
Grímsey. Athugið að síðar verður auglýst hvenær 

byrjað verður að skrá í eins dags ferðina.

Verslaðu jólagjöfina í 
vefverslun Advania

vefverslun.advania.is
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Árla dags fimmtudaginn 9. ágúst mættu í 
flugstöð Leifs Eiríkssonar 49 félagsmenn 
Einingar-Iðju, makar og gestir þeirra á 
aldrinum 39 til 85 ára og var ferðinni 
heitið til Austurríkis. Á vellinum bættust í 
hópinn hjónin Sveinn og Margrét frá 
Tanna-Travel en Sveinn hefur löngum 
verið bílstjóri í ferðum Einingar-Iðju en 
var núna fríi. Hluti hópsins kom með rútu 
kvöldið áður og gisti B&B Guesthouse, 
aðrir komu á eigin vegum til flughafnar-
innar. 

Eftir smá seinkun var skundað eftir land-
ganginumumborðíÞingvöllenþaðvarnafnið
áIcelandairflugvélinnisemflaugmeðokkurtil
Munchenþar semHarpaHallgrímsdóttir leið-
sögumaður tók á móti okkur. Þaðan var ekið
meðframþýskummaís-ogkornökrumáleiðis
tilZellamSeeíAusturríki,vinalegsbæjarmeð
um 9.500 íbúa. Ferð sem tók rúmar fjórar
klukkustundir með klukkustundar neysluhléi
fyrirferðalangana.

ZellamSeestendurviðsamnefntvatnsem
er4kmlangtog1,5kmbreitt.Þaðeralltað
68metradjúptogerí750metrahæðyfirsjáv-
armáli.Áveturnafrýsvatniðalvegogernotað
tilvetraríþrótta.Vatniðermjögtærtoghentugt
fyrirsundeðaköfun,engeturveriðkalt.Harpa
leiðsögumaður fræddiokkurumallt sem fyrir
bar og var nákvæm og talnaglögg. Margt af
þessu var merkilegt, jafnvel stórundarlegt og
settistíminnið.Varþáfyrstavísaníferðinnitil.

Austurríki er í svo miklum halla
að ekki er hægt að brynna kúm í dalla.
Við fjallavötn er samfelld sæld og friður
68 km niður.

DHH

Föstudagurinn rann upp með þungbúnu
veðri, lágskýaðog rigningöðruhvoruog var
fyrirhugaðri dagskrá frestað. Þess í stað var
skroppiðmeðkláfuppáGasthofMittelstationí
1.320mhæð.SíðanvarfariðísiglinguumZell
amSeevatnið.ZellamSeeerírauntvöbæj-
arhverfi,þaðergamlibærinnogZellamSee
Súd þar sem við gistum á hótel Latini. Frjálsi
tíminn var nýttur í gamla bænum og voru
leigubílareðastrætónotaðirtilaðkomasértil
bakaáhótelið.Allnokkrir tókustrætisvagninn
ogjókþaðhelduráöryggimannaaðkomast
ættiklakklaustáleiðarendaþarsemSvennisat
aftanviðbílstjórann.Samtsemáðurvarðþessi
fimmmínútnaferðámillibæjarhlutannaaðeins
lengrienplanaðvar.Vagninnókumókunnar

slóðirogþví varútsýnisinsnotiðámeðanog
eftir um klukkutíma akstur var stígið út úr
vagninum á réttum stað og gengið heim á
hótel.

Á einu veitingahúsinu fengum við óvenju-
legansúpudisk.

Ég er ekki fyrir gálaust gisk,
gaman finnst mér stundum samt að pæla.
Ég fékk súpu í svo djúpan disk
að dýpið þyrfti Hörpu til að mæla.

DHH

Dagsferð var farin til menningarhöfuð-
borgarinnar Salzburg á laugardeginum. Salz-
burg er oft nefnd barokkborgin, Wolgang
AmadeusMozartvarfæddurþarárið1756.Á
leiðinnivarkomiðviðíArnarhreiðrinu,enþað
varMartinBohrmannsemlétreisahúsiðsem
afmælisgjöffráríkinutilHitlersá50áraafmæli
hans.Umtímahéltfólk,aðhúsiðættiaðverða
grafhýsi Hitlers. Líklega var það reist til að
þjóna persónulegum duttlungum Bohrmanns.
Hannvarstöðugtaðreynaaðkomasérímjúk-
inn hjá foringjanum. Bohrmann valdi tindinn
Kehlsteins(1.834m)sembyggingarstað.Þeim
fannst líka mikið til útsýnisins af tindinum
koma.

Sunnudagurinnvarnotaðurtilaðfaraíkláf-
umuppáKitzsteinhornsemerí3.029metra
hæð og stórfenglegs útsýnis notið. Síðan var
ekiðáleiðisaðskiptistöðtilaðkomastaðvirkj-
unarlóni íKaprunsemer í2.040metrahæð.
Eitthvað könnuðust sumir við leiðina enda sú

samaogfarinvarívagninumáföstudeginum.
Fariðvaríkláfsemtók185mannsogekiðum
sjöjarðgöngaðvirkjunarlóninu.

Harpavarekkibaraafburðaleiðsögumaður,
hún var einnig afskaplega hjálpsöm. Eitt sinn
þurfti hópurinn á snyrtingu og var orðinn
dálítið tæpur.Þarnavargjaldhliðogvar tíma-
frektaðsetjanákvæmaupphæð íþröngarifu
tilaðfáaðgang.Harpafórþáaðhjálpatilog
skammtaðilíkafyrirmennírifuna.

Að hliðinu menn hópuðust í keng
og Harpa setti peninga í raufina
en fyrst á þeim sem fremstir voru í spreng
hún flýtti sér að opna buxnaklaufina.

DHH

Á mánudeginum var farið frá Zell am see
áleiðistilSeefeldíTíról.Áleiðinnivarstoppaðí
Bierol í Schwoich hjá gestgjafanum Caroline
Bichler.Staðurinnervanalegalokaðurámánu-
dögum en hún opnaði hann sérstaklega fyrir
okkurmeðheitrigúllassúpu,þóheittværiúti,
ogbjór.HeitiðábjórnumerSchwoicherHelles
en þarna framleiða þeir alls átta mismunandi
tegundirafbjór.Sásemtókámótiokkurfyrst
og spilaði fyrir okkur á harmóníku heitir
Sebastian Eberbach og er stjórnandi karla-
kórsins í Schwoich sem heitir Sängerrunde
Schwoichkórinn,enkórinner130áragamall.
Síðan kom Martin Lengauer-Stockner (þessi
með fallegu röddina) fyrrverandi formaður
kórsins, enhann rekureitt stærsta fyrirtækið í
Schwoich. Hann bauð hópnum upp á peru-

Ferð Einingar-Iðju til Austurríkis 2018



13

„Ég fer yfirleitt
í bankann í

appinu“

†mislegt

Óskum starfsfólki 
 og viðskiptavinum 

 gleðilegrar jólahátíðar 
 og þökkum samfylgdina  

á árinu sem er að líða

snapssemer48%sterkurogagalegavondur
aðsumramati.Síðankomnúverandiformaður
kórsinsJóhannHarlander,kallaðurHansi,bassi
íkórnum,ogsunguþeirfyrirokkurnokkurlög.
LokskomAnneeiginkonaMartins.Kveðjulagið
sem Sebastian spilaði á harmonikuna var
Gullnu vængir, en áður höfðum við ferða-
félagarnirsungiðÁsprengisandi.

Þriðjudagurinn var notaður til dagsferðar til
Innsbruck með viðkomu í Swarowski safninu.
FyrirtækiðvarstofnsettíTírólárið1895enþeir
eru stærstu skartgripaframleiðendur í heimin-
umídag.Meðalþekktraeinstaklingasemhafa
notað þeirra framleiðslu eru Michael Jackson,

JLo,Beyonce,KatyPerry,LadyGaga,Pinkog
HeidiKlum.

Björnformaðurstjórnaðiöllumeðröggsemi,
fórfremsturogruddierfiðleikumúrvegi.Íbíln-
umvarhanndugleguraðrukkaþaðsemhann
sagðisthafaborgaðfyrirokkurogsafnaðiþáí
sekk.

Enn man ég vorin með indæla for
er ösluðu leðjuna trukkar.
Í gólfinu á rútunni greina má spor,
þar gengur hann Bjössi og rukkar.

DHH

Fariðvarístuttadagsferðámiðvikudeginum
tilGarmisch-PartenkircheníÞýskalandiþarsem
við skoðuðum m.a. skíðastökkpallinn sem
kepptvaráVetrarólimpíuleikunum1936.Eftir
síðustu fimm rétta kvöldmáltíðina á hóteli St.
PetersemviðgistumáíSeefeldkvaddiþjónn-
inn okkur með mörgum fögrum orðum og
bauðuppásnapsíkveðjuskini.

Ólygnir sögðu söfnunarsekkBjörnsmiklum
munþyngriviðheimförenbrottförfráÍslandi.

Safnast menn í sumarfrí
með sína bestu vini.
Formaðurinn fór þó í
fjáröflunarskyni.

DHH

Hóteliðvarsíðanyfirgefiðsnemmamorguns
fimmtudagsins16.ágústoghaldiðheimáleið
meðflugvélinni „Þingvellir“og lentumviðum
kl. fjöguráFróni.Ánægjulegoggóð ferðvar
þááenda.

Þetta hripaði á blað Þorsteinn E. Arnórsson. 
Um kveðskap sá Davíð Hjálmar Haraldsson.
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Áhverju ári fara starfsmenn félagsins á fjölmarga vinnustaðafundi á
félagssvæðinu,ensamkvæmtkjarasamningumeigastarfsmennréttá
að halda tvo fundi á ári á launum á sínum vinnustað, klukkutíma í
senn.Slíkirfundirverðaþóaðveraísamráðiogmeðleyfiyfirmanna.

UmmiðjannóvemberfóreinnslíkurframíGiljaskólaáAkureyrien
á fundinn mættu þau Björn Snæbjörnsson, formaður félagsins, og
HafdísE.Ásbjarnardóttir,lögfræðingurogþjónustufulltrúihjáfélaginu.

Ekkertþarfaðveraaðávinnustaðnumtilaðhaldasvonafund.Það

ermjögmikilvægtaðhittafélagsmenn,gefaupplýsingarogekkisíður
aðsvarafyrirspurnumfráþeim.Oftasteruþaðformaðurog/eðavara-
formaðurfélagsinssemmætaáslíkafundieneinnigerhægtaðóska
eftiraðfulltrúifráVirkstarfsendurhæfingarsjóðimætilíka.

Þeir sem áhuga hafa á að halda vinnustaðafund er bent á 
að hafa samband við félagið í síma 460 3600 eða senda póst 
á bjorn@ein.is eða annajul@ein.is.

Vinnustaðafundir

LÝSA – rokkhátíð samtalsins var 
haldin á Akureyri dagana 7. og 8. 
september sl. Dagskrá hátíðarinnar 
var mjög fjölbreytt og mikill fjöldi 
áhugaverðra viðburða, alls yfir 50 
talsins. 

Eining-Iðja ásamt Alþýðusamband Ís-
lands og fleiri aðildarsamtök þess tóku
virkanþáttíLÝSU,vorumeðstórtsvæði
var sem hægt var að fá upplýsingar og
nálgast upplýsingaefni og buðu upp á
áhugaverða viðburði. Samtök iðnaðar-
manna skipulögðu viðburð með heitinu
„Verður iðnaðarmaður framtíðarinnar
RÓBÓTI?“. Þá skipulagði Eining-Iðja í
samstarfi við ASÍ sófaspjall, þar sem

fluttur var dans og tónlist“. Starfsgreina-
sambandÍslandsísamstarfiviðASÍskipu-
lagði„Pub-quizverkalýðsins.

Loks skipulagði Alþýðusambandið
viðamikladagskrámeðheitinu „Hvernig
eraðveraútlendinguráíslenskumvinnu-
markaði?“. Þar voru flutt erindim.a. um
rannsókná reynslu kvenna af erlendum
uppruna af íslenskum vinnumarkaði,
verkefniASÍogaðildarsamtakanna„EINN
RÉTTUR-EKKERT SVINDL!“ og umhús-
næðismálerlendslaunafólksáÍslandi.Þá
skýrðiútlendurverkamaðurfráömurlegri
reynslu sinni af brotum sem hann varð
fyrirafhálfuíslensksatvinnurekanda.

LÝSA – vel heppnuð 
hátíð um samfélagsmál

Nýr fram- 
kvæmdastjóri SGS

Flosi Eiríksson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri 
Starfsgreinasambands Íslands. 

Flosibýraðvíðtækrireynsluúratvinnulífinuenhanner
húsasmiður og viðskiptafræðingur aðmennt.Undanfarin
árhefurhannstarfaðhjá Íslandsstofuvið fræðsluográð-
gjöf. Áður starfaði hann m.a. hjá ráðgjafarfyrirtækinu
KPMGum10ára skeiðog semhúsasmiðurhjáýmsum
aðilum.

Flosi býr einnig að fjölbreyttri reynslu af félagsmálum,
m.a. setu í bæjarstjórn Kópavogs frá 1998 til 2010 auk
setu í ýmsum nefndum og ráðum fyrir sveitarfélög og
ráðuneyti. Þess utan hefur hann tekið þátt ímargvíslegu
öðrufélagsstarfi.

Ráðningarferlið var í höndum Capacent en alls bárust
17umsóknirumstöðuna.

Eining-Iðja býður Flosa velkominn til starfa og óskar
honumvelfarnaðarístörfumsínumfyrirsambandið.
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Íbúð á Spáni  
í boði sumarið 2019

Sumarið 2018 var í boði nýr orlofskostur fyrir félags-
menn, íbúð á Spáni, og voru viðtökurnar það góðar að 
ákveðið var að bjóða upp á þessa íbúð á ný næsta 
sumar. Um er að ræða efri sérhæð í glænýjum íbúðar-
kjarna 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 fimmtudögum. Verð fyrir tvær vikur 
er kr. 90.000, auk þrifagjalds sem borgað er á staðnum. 
Leiga hefst 24. maí og mun standa til 27. september.

ATHUGIÐ! Umsókn þarf að skila til félagsins fyrir 1. febrúar 2019, rafrænt í 
gegnum félagavefinn sem finna má á www.ein.is. Úthlutun verður lokið 
nokkrum dögum síðar. Hægt er að skrá sig inn á félagavefinn með rafrænum 
skilríkjum eða veflykli. Ef þú hefur ekki virkjað rafræn skilríki eða fengið 
veflykil frá félaginu þá þarftu að sækja um aðgang að félagavefnum og fá 
sendan veflykil heim.

Íbúðinermjögvelbúin,gólfhitieríhúsinuogloftkælingíbáðumherbergjumogstofu.
Rúmgóðverönderfyrirframanhúsiðogþaðanergengiðuppííbúðinasjálfasemeröllá
einnihæð.Svalireruútfrástofuogeldhúsiogþaðanersíðangengiðuppástórareinka
þaksvalirsemeruyfirölluhúsinu,þarerusólbekkir,útihúsgögn,gasgrill,kolagrill,markísa
ogæðislegtútsýni. Fallegur sundlaugargarðurer innámillihúsannaoghverfiðermjög
rólegt og gott. Matvöruverslunin ALDI og veitingastaðir eru í göngufæri og stutt að
skreppaáströndina,áfimmtudagsmarkaðinn,íLaZeniamalliðogniðurágöngugötunaí
CaboRoig.

Frekari upplýsingar um íbúðina og svæðið og fleiri myndir má finna á vef félags-
ins, www.ein.is 
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21. júní sl. var farið í árlega dagsferð fyrir 
aldrað Einingar-Iðjufólk, en þá fóru um 50 
félagsmenn og makar með í hringferð um 
Tröllaskaga. 

Ekiðvarafstaðklukkan9:00fráAlþýðuhúsinuá
Akureyri í sól og blíðu og var stefnan tekin á
Fjallabyggð.Ákveðiðvaraðbeygjaútafþjóðvegi1
viðHlíðarbæogaka„Skottið“svokallaða.ÍÓlafsfirði
var tekið stutt „sjoppustopp“ en svo var ekið til
Siglufjarðar þar sem Síldarminjasafnið var skoðað.
Að því loknu var snæddur mjög góður hádegis-
verðuráSiglóhóteli.

ÁframvarhaldiðogvarnæststoppaðáHofsósi
þar sem Vesturfarasetrið var heimsótt. Á leiðinni
þangað kom smá bleyta að ofan en þurrt var er
komiðvaráHofsós,þóvaróþarflegamikillhraðiá
logninu. Hólar voru næst á dagskrá þar sem
Hóladómkirkja var skoðuð. Þar tók Gylfi Jónsson
staðarhaldariámótihópnumogstiklaðiástóruum
sögujarðarinnarogkirkjunnar.

Ekið var í gegnum Sauðárkrók og í Varmahlíð
þarsemdrukkiðvarsíðdegiskaffiáHótelVarmahlíð,
enaðþvíloknuvarekiðheimtilAkureyraráný.

Leiðsögumaður dagsins, Bragi Guðmundsson,
varalvegfrábærenhannvaruppfullurafmargvís-
legumogskemmtilegumfróðleikumþaðsemfyrir
augu bar á leiðinni. Ársæll bílstjóri fékk líka gott
lófaklappílokferðar.Frábærdagurmeðennbetra
fólki.Takkfyrirsamfylgdina.

Búið er að ákveða dagsferð næst árs. Fimmtu-
daginn 27. júní 2019  verður farið austur í Þing-
eyjarsýslu og Dettifosshringurinn ekinn, með mat
ogkaffieftirþörfum.

Frábær dagsferð fyrir aldraða félagsmenn

Félagið er búið að gefa út bæk-
linginn „Veistu hvað við getum gert 
fyrir þig?“ á sjö tungumálum, 
íslensku, dönsku, ensku, pólsku, 
rússnesku, spænsku og þýsku. Nú er 
unnið að því að þýða hann á tvö 
tungumál í viðbót, á tælensku og 
arabísku. Bæklingana má fá á skrif-
stofum félagsins en einnig má finna 
þá á heimasíðunni, www.ein.is 

Í þessum bækling er m.a. fjallað á
stuttanháttumsjúkrasjóðinn,orlofssjóð-
innog fræðslusjóðinn.Svaraðer spurn-
ingunni„Af hverju stéttarfélög“. Fjallaðer

um trúnaðarmennog tilhversþeireru.
Útskýrthvaðkjarasamningurerog sagt
frá hverjir helstu kjarasamningar félags-
inseru.Þáersagtfráhvaðfélagsgjaldið
færir viðkomandi og útskýrt er félaga-
frelsi, en launamönnum er frjálst að
standa utan stéttarfélaga, þ.e. að gerast
ekki fullgildir félagsmenn. Þá eru þeir
aukafélagar þar sem vinnuveitendum
ber að greiða af öllum starfsmönnum
semvinnaeftirkjarasamningnumfélags-
ins. Aukafélagar borga en hafa engin
réttindi!Borgarþaðsig?

Veistu hvað…?  
á sjö tungumálum
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Why have Trade unions?
Theroleoftradeunionsisfirstandforemostto
conductnegotiationsonwagesandotherwork
relatedconditionsintheagreementsonbehalf
oftheirmembersandtolookaftertheirinter-
estsonthelabourmarket.

MAKESURETHATYOURRIGHTS
AREINORDER

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,ifyouneedassistance.www.ein.is

December bonuses 
Eining-Iðja reminds its members that, accord-
ing to their employment contracts, they are
entitled to a December bonus. The amount
varies, depending on contract specifications
and the period defined as full-time employ-
ment.Thebonusistobepaidasasinglesum
andiswithouttheadditionofaholidaybonus.

According to the wage contract conclud-
ed with the Municipal Wages and Salaries
Commission, the December bonus is kr.
113,000.

According to Eining-Iðja contractswith the
State,however,andwageandsalarycontracts
on the general labour market, the bonus is
kr.89,000.Stateemployeesaretoreceivetheir
December bonuses on 1December, employ-
ees on the general labour market on 15
Decemberandmunicipalemployeesaretobe
paidtheirbonusesinDecember,inaccordance
withtheappropriatewageandsalarycontracts.

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
Fnjóskadalurvalley,Tjarnargerði in thedistrict
of Eyjafjarðarsveit, Svignaskarð in Borgarfirði
and Einarsstaðir Fljótsdalshéraði as well as
makinguseof theunion’sholidayapartments
in Reykjavík/Kópavogur and Egilsstaðir. The
autumnandwinterrentscovertheperiodfrom
1Septemberto1June.

Employment contracts
Employment contracts stipulate that all staff
members receivewrittenconfirmationof their
terms of employment, including period of
employmentandthespecificcontractonwhich
payratesandtermsofemploymentarebased.
Awrittenemployment contract is compulsory
afteronemonthofwork.Itgivestheemployee
considerable security tobe inpossessionof 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 thecareofchildrenwith long term
illnessesordisabilities.You cangetpayments
because of a severe illness of your spouse,
becauseofmedicalmassageorphysiotherapy,
cancer prevention, membership in a gym,
hearingdevices,glassesandsoon.Thehighest
amount tobepaid for the funeralofa100%
payingandvalidmemberisaboutkr.370,000.

The payments for the membership in a
gym are about 35% of the bill, highest kr.
23,000everycalendaryear.Thepaymentsfor
eyeglasslensesarealsoabout35%ofthebill,
highestkr.50,000everythreeyears.Payments
forbuyinghearingdevicesarealso35%ofthe
bill,highestkr.60,000everythreeyears.

Please remind!
Meetings of the administrative council of the
health fundEining-Iðja isheldonce amonth.
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
unionmembers.Thepossibilitiesof studyare
almost unlimited and Eining-Iðja urges its
memberswhoareplanningtotakecoursesthis
winter to obtain information regarding their
righttoindividualgrantsbymeansoftheedu-
cation funds Landsmennt (landsmennt.is),
Sveitamennt (sveitamennt.is) and Ríkismennt
(rikismennt.is).

Aunionmemberinfulltimeemploymentis
entitled to a grant totalling kr. 100,000 per
year although it should be kept inmind that
the grant covers a maximum of 75% of the
totalcostofeachcourse.Stateemployeesare
entitled to a 90% refund of total cost when
engagedinstudiesthathavedirectprofessional
relevance to their work. Union members can
alsoapplyforgrantsrelatingtocoursesunder-
taken in their free time or as hobbies. Such
courses are supported to the tuneof75%of
total cost as long as the amount does not
exceedkr.30,000.Pleasenotethatfreetime/
hobbygrantsaredeductedfromthetotalindi-
vidualgrant.

Memberswhohavenotusedtheirrightof
fund for the last threeyears, areentitled toa
grant of up to 300,000-for one continuous
study/coursecomparedtotheFund’spolicies.

Travelcostsforthestudycanmostbecome
100,000-aspartof the training/coursecost in
this case. The increase in stored rights took
effect1.January2018.

Grants for Icelandic language 
study 
Memberswhohaveadifferentnativelanguage
canapply for a refundofup to75% (Lands-
mennt)orupto90%(RíkismenntandSveita-
mennt) for the cost of an Icelandic language
course,providingtheyhavebeenmembersfor
atleast1month.

The Eining-Iðja home page www.ein.is
presentsleafletsfromLandsmenntwhichhave
beentranslatedintoEnglish,Spanish,Thaiand
Polish.AlsoleafletinEnglishfromRíkismennt.

Miscellaneous information
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Konur taka af  
skarið! Akureyri

Þaðvarlífogfjörlaugardag10.nóvembersl.ísalEiningar-IðjuáAkur-
eyriþarsemkonuráNorðurlandihittusttilskrafsográðagerða.Tilefnið
varnámskeiðið„Konurtakaafskarið!“semAkureyrarAkademían,Jafn-
réttisstofa,StarfsgreinasambandiðogJCISproti standa fyrir.Verkefnið
fékkstyrkúrJafnréttissjóðiÍslandsogermarkmiðþessaðhvetjakonur
tilþátttökuogáhrifainnanverkalýðshreyfingarinnar.

Viðamikildagskrávaránámskeiðinusemerhugsaðsemsamræðu-
vettvangurþarsemeruinnleggumákveðinmálefnikomafráfyrirlesur-
umenþátttakendurmiðlaafsinniviðamiklureynsluogþekkinguekki
síðurenfyrirlesararnir.

DagskráinhófstáþvíaðKatrínBjörgRíkharðsdóttir,framkvæmdastjóri
Jafnréttisstofu,hélterindiumkynjakerfiðundiryfirskriftinni „Aðbjóða
kynjakerfinubirginn“.NæstfjallaðiDrífaSnædal,forsetiASÍ,umstöðu
verkalýðsbaráttunnar í dag og lýsti uppbyggingu verkalýðsfélaganna.
ViktorÓmarsson,hjáJCISprota,sáumleiðtogaþjálfunogfjallaðuum
hvernigerhægtaðhafaáhrifogkomasínuáframfæri.Viktorfékkþátt-
takendurímargskonaræfingarogverkefnisemreynduá.Síðastihluti
námskeiðsinsvaríhöndumDrífuSnædalsemræddiviðþátttakendur
um sína reynslu af því að vera kona og starfa innan verkalýðshreyf-
ingarinnar.

Bergljót Þrastardóttir, stjórnarformaðurAkureyrarAkademíunnar var
fundarstjóri.

Námskeiðið var fyrsta námskeiðið af sex en samskonar námskeið
verðahaldin ánæstunni á Egilsstöðum,Selfossi,Reykjavík, Ísafirði og
Borgarnesi. Námskeiðin eru opin öllum konum sem eru félagar í
StarfsgreinasambandiÍslandseðaístarfsmannafélögumSveitafélaganna,
þeimaðkostnaðarlausu.
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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.
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Rannveig Gústafsdóttir, verkefnastjóri 
afmarkaðs rannsóknarverkefnis hjá SGS 
og meistaranemi við Háskólann á Akur-
eyri vann sl. sumar og haust að rann-
sóknarverkefni um konur af erlendum 
uppruna á íslenskum vinnumarkaði sem 
Starfsgreinasamband Íslands stóð fyrir. 
Þrjú aðildarfélög Starfsgreinasambandsins 
lögðu fram aðstoð við vinnslu rann-
sóknarinnar, Eining-Iðja, Efling og Báran. 

Rannveig sagði að kveikjan að verkefninu
hefði verið #metoo byltingin sem kom fram
síðastavetur.„Írannsókninnivarþóákveðiðað
einblínaekkisérstaklegaáerlendarkonursem
höfðu orðið fyrir brotum á vinnumarkaðnum
helduraðathugahvort stéttarfélöginá Íslandi
gætu stutt betur við konur af erlendumupp-
runaogstyrktþarmeðþátttökuþeirraávinnu-
markaðnum.“

Eigindleg rannsókn var framkvæmd þar
sem voru settir saman fjórir rýnihópar sem
samanstóðu af konum af erlendum uppruna.
„Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að

þeirfélagsmennsemþekktutilstéttarfélaganna
voru almennt ánægðir með þá þjónustu sem
stéttarfélögin veita. Það sem þarf að athuga
frekar eru gæði íslenskunámskeiða og leggja
þarffrekariáhersluátölvunámskeiðfyrirfólkaf
erlendum uppruna með tillit til þess að flest
sem viðkemur íslensku samfélagi fer fram í
gegnuminternetið.Aukþesskomframmikil-
vægi trúnaðarmannsins. Í ljósiþessað Ísland í

dagerfjölmenningarsamfélagermikilvægtað
upplýsingar stéttarfélaga komi fram á fleiri
tungumálum en íslensku,“ sagði Rannveig og
bættiviðaðniðurstöðurrannsóknarinnargagn-
asterlendumeinstaklingumafbáðumkynjum
ogværiáhugavertaðframkvæmasömurann-
sókn fyrir karlmenn af erlendum uppruna til
viðmiðunar.

Um þessar mundir stendur Starfsgreinasamband Íslands, í sam-
starfi við systursamtök sín á Norðurlöndunum, fyrir árlegri herferð 
undir yfirskriftinni #notonthemenu, eða „Við erum ekki á 
matseðlinum.“

Tilgangurherferðarinnareraðvekjaathyglifólksáþvíhversusorglega
algengtþaðeraðfólkíþjónustustörfumverðifyrirkynferðislegriáreitnií

sínumstörfumogjafnframthvetjaalmenningtilaðsýnastarfsfólkinuþá
virðingusemþaðáskilið.

Umhelmingurkvennastarfandiíþjónustugreinumverðafyriráreitni
ávinnustaðafhendiviðskiptavina,samstarfsfélaga,birgjaeðayfirmanna,
umfjórðungurkarlaverðurfyrirslíkriáreitni.Konurupplifaskertaöryggis-
tilfinninguvegnaáreitninnarenhúnvirðistekkiaðsamaskapihafaáhrif
ákarlasemverðafyriráreitni.Aðkomaívegfyriráreitniávinnustöðum
erþvíöryggismálogberað farameðeinsogönnurvinnuverndarmál.
Norrænsamtökstarfsfólksíhótel-ogveitingagreinumhafanúskoriðupp
herörgegnáreitniogfyriröryggistarfsfólksundiryfirskrifstinni„Viðerum
ekkiámatseðlinum!“.Ofbeldiðgeturveriðtáknrænt(myndir,sendaskila-
boð o.s.frv.), orðbundið (persónulegar spurningar, óviðeigandi athuga-
semdiro.s.frv.)eðalíkamlegt(snertingar,þukleðabeintofbeldi).Þaðer
fyrstogfremstáábyrgðatvinnurekendaaðbúastarfsfólkiöruggtvinnu-
umhverfienviðþurfumöllaðaxlaábyrgðefviðverðumvitniaðáreitni.

Atvinnurekendum ber skylda til að útbúa áætlun um öryggi og
heilbrigðiávinnustöðumogþeimberaðbregðastviðeinsfljóttogauðið
erefkvartanirberastumáreitnieðaofbeldi.

Starfsmaður sem telur sig hafa orðið fyrir kynferðislegri eða kyn-
bundinniáreitnieðaofbeldieðahefurrökstuddangruneðavitneskjuum
slíka hegðun á vinnustað skal upplýsa atvinnurekanda og/eða vinnu-
verndarfulltrúaumþað.

Félagar í stéttarfélögum geta alltaf leitað ráða hjá félaginu sínu og
fengiðþarstuðning.

#notonthemenu

Erlendar konur á íslenskum vinnumarkaði  
og verkalýðshreyfingin

Við erum ekki á matseðlinum!

Rannveig kynnir niðurstöður rannsóknarinnar.
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Í nóvember var ákveðið að framlengja 
samning um þjónustu vinnustaðafulltrúa 
fyrir Eyjafjarðarsvæðið og Norðurland 
vestra. Verkefnið hófst sem tilraunaverk-
efni 1. maí 2016 til 18 mánaða en hefur 
gengið það vel að það var nú framlengt í 
annað sinn. Samningurinn var nú fram-
lengdur til ársloka 2019 og mun Vilhelm 
Adolfsson því áfram sinna starfi Verk-
efnastjóra vinnustaðaeftirlits.

Fráþvíhannvarráðinn1.maí2016hefur
hann skráð rúmlega 2.773 einstaklinga, eða
um93 ámánuði, farið í 213eftirlitsferðir og
fariðinnímilli7til800fyrirtæki.Íhverriferð
hefurhannskráðaðmeðaltali14einstaklinga
Vilhelmsegiraðallttakiþettatímaþvíþaðþarf
einnigaðvinnaúrþessumupplýsingum.„Það
þarf að kanna hvort menn séu skráðir í þau
félög sem þeir segjast vera í, og svo þarf að
athuga í hvaða félagi fólk er, ef það veit það
ekkisjálft.Málinsemhafakomiðuppíþessum
eftirlitsferðumerumisjafnlegaalvarleg,flesteru
leyst með aðkomu þeirra stéttarfélaga sem í
hluteiga.Svohafakomiðuppnokkuralvarleg
málsemhefurþurftaðvísatillögreglu.“

Frá upphafi hafa 14 stéttarfélög sem eru
starfandi í Eyjafirði og á Norðurlandi vestra
staðiðaðverkefninu,enverðaeinungis13frá
og með næstu áramótum þegar nýi samn-

ingurinn tekur gildi. Félag verslunar og skrif-
stofufólks Akureyri og nágrennis ákvað að
hættaþátttökuísamstarfinu.

Ánægjulegt að samstarfið haldi 
áfram
Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju,
segir að það sé ánægjulegt að þetta samstarf
haldiáfram,þóörlítilbreytinghafiorðiðábak-
landinu.„Þaðhefursannaðsigaðþettastarfer
nauðsynlegt og það að svona margir aðilar
standiaðbakieftirlitsfulltrúansgerirþaðmun
öflugaraenella.Einsogáðurhefurkomiðfram

áopinberumvettvangiþáviðgengstþvímiður
ýmis brotastarfsemi á vinnumarkaði, ekki síst
gagnvart erlendu launafólki. Það er skylda
okkaraðsjátilþessaðrétturþeirrasévirturog
erum við meðal annars að reyna það með
þessuverkefni.Fráþvíþetta samstarfsverkefni
hófst eru fyrirtæki ímunmeiramæli farin að
leitatilstéttarfélagannaeftirupplýsingumogtel
égaðmeðþvíviljiþauhafahlutinaílagi.Það
er líkaminnióvissahjámörgumaðilumídag
hvernig eigi að standa að hlutunum þar sem
eftirlitsfulltrúinnermikiðáferðinni,enaukeft-
irlitsinsgeturhannlíkagefiðleiðbeiningar.Sem
beturfereruflestirmeðalltílagienhinirgera
það að verkum að svona eftirlit er nauðsyn-
legt.“

Eftirfarandi 13 stéttarfélög sem eru starfandi í 
Eyjafirði og á Norðurlandi vestra standa að ver-
kefninu: Eining-Iðja, sem ber ábyrgð á verk-
efnastjóranum, Félag málmiðnaðarmanna 
Akureyri, Byggiðn - Félag byggingamanna, 
Rafiðnaðarsamband Íslands, Aldan-stéttarfélag, 
Stéttarfélagið Samstaða, Iðnsveinafélag 
Skagafjarðar, Verslunarmannafélag Skaga-
fjarðar, Félag leiðsögumanna, VM Félag vél-
stjóra og málmtæknimanna, MATVÍS, matvæla 
og veitingafélag Íslands, Félag iðn- og tækni-
greina og Félag hársnyrtisveina. 

Verkefnastjóri vinnustaðaeftirlits - 
verkefnið framlengt

Vilhelm Adolfsson.
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Í ár eru 10 ár frá stofnun VIRK, en í kjara-
samningum í febrúar árið 2008 sömdu 
ASÍ og SA um stofnun endurhæfingar-
sjóðs í framhaldi af umræðum um 
nokkurra ára skeið um nýtt fyrirkomulag 
starfsendurhæfingar.

Vigdís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri VIRK,
varfyrstifastráðnistarfsmaðursjóðsinsenhún
hófstörf15.ágúst2008.„Þávarbúiðaðskipa
í stjórn, skipulagsskrá lá fyrir og Soffía
Vernharðsdóttir hafði tekið að sér að sjá um
praktísk mál er varða bókhald og fjármuni
fyrstuvikurnar. Íbyrjunárs2009komusíðan
opinberiratvinnurekendurogstéttarfélögopin-
berrastarfsmannaaðVIRKsemstofnaðilarog
varðVIRKþá fyrsta stofnunin semallir helstu
aðilaríslensksvinnumarkaðarstóðusamanað.
Samstarf allra þessara ólíku aðila innan VIRK
hefur alltaf verið með miklum ágætum og
innanstjórnarVIRKhefuraldreiþurftaðkoma
tilatkvæðagreiðslutilaðskeraúrummismun-
andisjónarmiðheldurhafamennætíðnáðsátt
umþærákvarðanirsemteknarhafaverið.“

Vigdís segir að í upphafi var starfið eðlilega
líttmótað. „Til staðar voru ákvæði í kjarasamn-
ingumaðilaávinnumarkaðiogupphaflegskipu-
lagsskráVIRK sem tilgreindi í tveimur greinum
helstumarkmiðoghlutverk.Égfékklánaðaeina
skrifstofuhjáASÍ,keypti fartölvufyrstadaginn í
starfioghófaðskipuleggjastarfið.“

Húnsegiraðhúnhafiþáþegarveriðfarin
aðtalaviðfagfólkíleitaðfyrstustarfsmönnun-
umaukþessaðlesasértilumstarfsendurhæf-
ingu og framkvæmd hennar í löndunum í
kringum okkur. Starfið var hins vegar alveg
ómótaðsemogöllpraktískmálervarðaupp-

byggingu á nýrri stofnunmeðmikið og stórt
hlutverk.

Lítil tilraunaverkefni
„Fyrstu starfsmennirnir komu til starfa haustið
2008ogíupphafiárs2009fórumviðafstað
meðlítiltilraunaverkefniísamstarfiviðnokkur
stéttarfélög,þarámeðalEiningu-Iðju,þarsem
fyrsturáðgjafarnirfóruaðtakaámótieinstak-
lingumíþjónustu.Áárinu2009bættustsíðan
íhópinnfleiriráðgjafarogþávarfariðíþaðað
semja formlega við stéttarfélög eða samtök
stéttarfélaga um allt land um þjónustu sér-
hæfðraráðgjafaístarfsendurhæfingu.

Íupphafivarfarinsúleiðaðhefjastarfsemi
fljótt jafnvel þó ýmsir innviðir væru ekki full-
búnir eða verkferlar fullmótaðir. Ástæðan var
margþætt. Það er ómögulegt að sjá alla hluti
fyriríupphafiogmikilvægteraðfátækifæritil
að prófa sig áframog læra af reynslu. Einnig
skiptiþaðmáliaðégvaraðstígafyrstuskrefin
meðVIRKásamatímaogefnahagshruniðvarð
á árinu 2008. Aðstæður kölluðu því á hraða
uppbygginguþví ljóst var aðþærþrengingar
semsamfélagiðgekkígegnumáþessumtíma
myndukallaáauknaþjónustuásviðistarfsend-
urhæfingarogsúvarðlíkaraunin.

Fljótlega varð ljóst að mikil þörf var fyrir
þessaþjónustuogviðhöfumþessifyrstu10ár
oftastveriðístöðugukapphlaupiviðaðnáað
anna eftirspurn eftir þjónustunni á sama tíma
ogviðerumaðmótastarfiðogskilgreinahlut-
verkVIRK innanvelferðarkerfisins.Semdæmi
umþettamánefnaaðheildarfjöldieinstaklinga
íþjónustujókstum70%milliáranna2010og
2013ogáárinu2013þákomuum33%fleiri
nýir einstaklingar í þjónustu en árið á undan.
Undanfarinárhefuráframveriðmikillvöxturí
þjónustuVIRKogfjölgaðiþjónustuþegumtals-
vert milli áranna 2016 og 2017 og í dag er
ekkert lát á eftirspurn eftir þjónustu VIRK og
ennþá er unnið að því að þróa starfsemina
þannig að unnt sé að ráða betur við eftir-
spurnina.“

VIRK í 10 ár

Ráðgjafar  
á félagssvæðinu

ÁEyjafjarðarsvæðinustarfanúnafjórirráðgjafarhjáVIRK,Elsasemjafnframterverkefnastjóri
ásvæðinu,Helga Þyri, NicoleogSvana.ÞærerustarfmennEiningar-Iðju,enstarfafyriröll
stéttarfélögásvæðinu.NicoleermeðfastaviðveruáskrifstofuEiningar-IðjuáDalvíkáþriðju-
dögumogSvanaáskrifstofuEiningar-IðjuíFjallabyggðámiðvikudögum.

Elsaerbúinaðverameðfrábyrjun,eníupphafifórVIRKafstaðmeðtilraunaverkefnií
samvinnuviðsjúkrasjóðiþriggjastéttarfélagaogvarEining-Iðjaeittþeirraog tókElsaþátt 
íþví.

F.v. Ásta Sölvadóttir, verkefnastjóri hjá VIRK, Nicole, Svana, Helga Þyri, Elsa og Vigdís.



Mat á árangri
Vigdíssegiraðþaðséflókiðaðmetaárangur
starfsendurhæfingarþvíerfitteraðsegjatilum
afdrif einstaklinganna ef þjónustunnar hefði
ekkinotiðvið.„Bestaleiðinværiefunntværiað
bera saman tvo alveg sambærilega hópa þar
semannar fengiþjónustuenhinnekki.Þessa
leið er ekki mögulegt að fara þegar árangur
VIRKermetinnþvíVIRKberlögumsamkvæmt
aðveitaþjónustutilallraumalltlandútfrátil-
teknumfaglegumskilyrðum.“

VIRK hefur frá upphafi lagt áherslu á að
safnasamangögnumsemgetaorðiðgrunnur
að ýmis konar mati á árangri starfseminnar.
Dæmi um það er skrásetning á framfærslu-
stöðuogstöðuávinnumarkaðiíupphafioglok
þjónustu, þjónustukannanir og ýmis konar
mælingarálíðaneinstaklingaíþjónustu.Einnig
hefur á undanförnum árum verið skipulega
hringtíeinstaklingasemhafalokiðþjónustuog
þeir spurðirút í framfærslustöðu sína í allt að
þrjú ár eftir lok þjónustu. VIRK hefur einnig
fengiðTalnakönnunsemutanaðkomandiaðila
tilaðleggjamatáárangurVIRKmeðtrygginga-
stærðfræðilegum aðferðum. „Óhætt er að
segja að niðurstaðan sé í heild sinni mjög
jákvæð.Allarmælingarsemgerðarhafaveriðá
árangri VIRK sýna mjög jákvæða niðurstöðu
hvort heldur sem litið er á líðan og lífsgæði

einstaklinganna eða fjárhagslegan ávinning
fyrireinstaklingaogsamfélag,“segirVigdís.

Breytilegar áskoranir  
og næstu skref
Vigdís segir aðmargthafi áunnist áþeim10
árumsemVIRKhefurstarfað.„Þaðsemmestu
máliskiptireraðásjöttaþúsundeinstaklingar
hafa náð aukinni og oft fullri vinnugetu með
aðstoð frá VIRK og flestir af þeim 7.600
einstaklingum sem hafa lokið þjónustu VIRK
hafaaukþessnáðaðbætaheilsuog lífsgæði
sínverulega.Þettaskilarsérekkibaratileinstak-
linganna sjálfra heldur einnig til fjölskyldu og
náinna vina þeirra og til samfélagsins t.d. í
formiaukinsvinnuaflsogmeiriframleiðni.Auk
þesserlíklegtaðaukinvinnugetaogbetrilíðan
dragi úr lyfjanotkun og þörf fyrir ýmsa aðra
þjónustuinnanvelferðarkerfisins.“

StarfsemiVIRKhefureinnigorðiðtilþessað
bæðireynslaogrannsóknirásviðistarfsendur-
hæfingarhérálandihafaeflstogfleiriogfleiri
fagaðilar hafa getað þróað ýmis úrræði og

þjónustu sem hafa aukið getu og lífsgæði
einstaklinga um allt land. Hjá VIRK hafa auk
þessorðiðtilmikilvæggögnogþýðingarmikil
þekkingsemhægteraðnýtatilaðbætaþjón-
ustuvelferðarkerfisinsíheildsinniumalltland.
„Tilframtíðarþáermikilvægtaðhorfatilþess
semhefuráunnistenþaðerlíkajafnmikilvægt
að nálgast verkefnin með mikilli auðmýkt og
hafa það ávallt í huga að ein rétt leið verður
aldrei til. Starfsendurhæfing snýstumaðhafa
áhrifáeinstaklingaísíbreytileguumhverfiogí
samfélagi sem verður aldrei eins frá degi til
dags.Bestaleiðinídagerþvíekkiendilegasú
bestaámorgunaukþesssemviðfangsefniðer
flókiðogþvígeturveriðerfittaðmælaárangur
nemayfir langantímaogmeðaðferðumsem
munu alltaf byggja að hluta til á forsendum
semaldreiverðaóumdeildar.Starfsendurhæfing
krefststöðugrarþróunarogviðleitnitilaðskilja
beturþarfireinstaklingaogsamfélagsinsíheild
sinni.Þvíermikilvægtaðþaðviðhorfséávallt
til staðar innanVIRK að við getum alltaf gert
betur. Við þurfum ávallt að vera tilbúin til að
snúaspeglinumviðogveragagnrýnináokkur
sjálfenáuppbyggileganmáta.Viðþurfumað
hafakjarkogþorbæðitilaðfaranýjarleiðirog
tilaðbakkaútúrþeimleiðumsemekkigáfust
vel.Aðeinsáþannháttgetumviðlærtogþró-
asttilgagnsfyrirsamfélagiðogokkursjálf.“

Í lok október fékk SÍMEY afhenta staðfestingu á svokallaðri 
EQM+ gæðavottun sem tekur til hönnunar, þróunar og umsýslu 
náms í fullorðinsfræðslu, náms og starfsráðgjafar og raunfærni-
mats. Vottunin er til þriggja ára og gildir því til loka október 
2021. 

HildurBettýKristjánsdóttir,starfsmaðurFræðslumiðstöðvaratvinnulífs-
ins,afhentiValgeiriB.Magnússyni,framkvæmdastjóraSÍMEY,innramm-
aðskjaltilstaðfestingaráEQM+vottuninni.SveinnAðalsteinsson,fram-
kvæmdastjóriFræðslumiðstöðvaratvinnulífsins,varíbeinusambandivið
SÍMEYígegnumfjarfundabúnað.HannóskaðistarfsfólkiSÍMEYtilham-
ingju með þennan áfanga og sagði að baki væri víðtækt matsferli og
niðurstaðanværitilmarksummikiðoggottstarfSÍMEY.

ValgeirB.Magnússon sagði við tilefniðþaðhafa veriðgagnlegtog
lærdómsríktfyrirSÍMEYaðfaraígegnummatsferliðogaðalltafségott
að fara í slíka sjálfsskoðun á starfinu. Hann sagði vottunina vera stað-
festinguágæðumstarfsSÍMEYogþaðsé ísennánægjulegtogmikil-
vægt.

Árið2012 fékkSÍMEYEQMgæðavottun fyrir fræðslustarfenþessi
endurnýjaðavottunervíðtækariogtekur,semfyrrsegir,einnigtilnáms-
ogstarfsráðgjafarograunfærnimats.

EQM stendur fyrir European Quality Mark og er Fræðslumiðstöð
atvinnulífsins vottunaraðili hér á landi.MatsferliðhjáSÍMEY, semhófst
á síðastliðnu ári, var í höndum Katrínar Frímannsdóttur hjá fyrirtækinu
Vaxandi–Ráðgjöf.

EQM+erevrópskt,gegnsættmatsferlifyrirfræðsluaðilasemerhann-
aðtilþessaðmætaauknumkröfumumgagnseminámsoggæðaviðmið
fyrirfræðsluaðilautanhinsformlegaskólakerfis.Meðalannarserhorfttil
gæðaþjónustunnarsemerveitt,innrigæðastjórnunar,verklagsreglnaog
hvernignúverandistarfshættirrímaviðviðurkenndgæðaviðmið.

SÍMEY fékk European Quality Mark (EQM+) gæðavottun

Starfsfólk SÍMEY og Hildur Bettý Kristjánsdóttir, starfsmaður Fræðslu-
miðstöðvar atvinnulífsins, að lokinni afhendingu staðfestingarskjals á EQM+ 

gæðavottuninni. Á skjánum má sjá Svein Aðalsteinsson.
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Konur lögðu niður vinnu kl. 14:55 mið-
vikudaginn 24. október sl.  til að mót-
mæla kjaramisrétti, ofbeldi og áreitni á 
vinnustað. Kjörorð kvennafrísins í ár voru: 
Breytum ekki konum, breytum sam- 
félaginu. 

Konurvoruhvattartilaðleggjaniðurvinnu
kl.14:55,eðaáþeirrimínútusemþærhætta
aðfágreittfyrirvinnusína.Samkvæmtnýjustu
tölum Hagstofu Íslands um launamun kynj-
annaerukonurmeð26%lægriatvinnutekjur
að meðaltali en karlar. Samkvæmt því hafa
konur unnið fyrir launum sínum þegar 5
klukkustundir og 55 mínútur voru liðnar af
vinnudeginum í gær,miðað við fullan vinnu-
dagfráklukkan9til17.Daglegumvinnuskyld-
umkvennavarþví lokiðklukkan14:55.Með
þessuáframhaldinákonurekkisömulaunum
ogkarlarfyrrenárið2047–eftir29ár!

Þetta var í sjötta sinn sem konur á Íslandi
lögðuniðurvinnutilaðmótmælakynbundnu
misrétti.Konurgengufyrstút1975,svo1985,
2005,2010og2016.Þrátt fyrir ítrekuðmót-
mæli og baráttu kvenna fyrir jöfnum kjörum
höfumviðekkiennnáðjafnréttiáÍslandi.

#MeToo kvennafrí
Síðustumánuðihafasögurafáreitniogofbeldi

ávinnustaðundirmyllumerkinu#MeToosýnt
fram á að baráttan fyrir bættum kjörum á
vinnumarkaðierekkiaðeinsbarátta fyrirbetri
launum, heldur einnig barátta fyrir bættum
vinnuaðstæðum og öryggi á vinnustað. Það
þarfaðþrýstaástjórnvöldogatvinnurekendur
umaðeflaaðgerðirtilaðkomaívegfyrirog
bregðastviðkynferðislegriáreitniogofbeldiá
vinnustað.Tryggjaverðuraðatvinnurekendur
hafivinnureglurogverkferlatilaðbregðastvið
ofbeldiogmisréttiþegarþaðásérstað.

Baráttufundir um land allt
Baráttufundirvoruskipulagðiráíþaðminnsta
16 stöðum á landinu, þar á meðal á Ráð-
hústorginu á Akureyri og í Ungó á Dalvík.
Mjöggóðmætingvarábáðaþessastaðiþar
semframfórdagskráítilefnidagsins.

Á Akureyri stýrði Anna Soffía Víkingsdóttir
fundinumoglaseinniguppí lokhansyfirlýs-
ingu samstöðufunda kvenna, 24. október
2018,enhanamálesaíheildhérfyrirneðan.
Fjórarkonurúrheimabyggðfluttuávörp,þær
Þórhalla Þórhallsdóttir, Arnbjörg Jónsdóttir,
SerenaPedranaogBerglindÓskGuðmunds-
dóttir. Þá flutti Kvennakór Akureyrar tvö lög,
EkkertmálogÁframstelpur.

ÁDalvík ávarpaði BjörkHólm samkomuna

oglasuppyfirlýsingukvennafrídagsins.Aðþví
loknutókuþrjárkjarnakonurúrheimabyggðtil
máls,þærSigríðurHafstað,KatrínSif Ingvars-
dóttirogLenkaUhrova,enSigríðurHafstaðfrá
TjörnlasræðusemhúnfluttiáAkureyri1975
þar semhún var fulltrúi kvenna í sveit þegar
fyrstikvennafrídagurinnfórfram.Kvennakórinn
SalkalokaðisvodagskránnimeðlaginuÁfram
stelpur!

Ásamstöðufundunumvar lesinuppyfirlýs-
ing kvenna á Íslandi á kvennafrídegi 2018,
sem krafðist þess að grundvallarmannréttindi
allraværuvirtáÍslandi,styttrivinnuviku,lengra
fæðingarorlofs og öruggrar dagvistunar, að-
gerðatilaðaukahlutkvennaíáhrifa-ogvalda-
stöðum,aðkvennastörfséumetinaðverðleik-
umbæði í launumogvirðingu, að stjórnvöld
setji kynjajafnrétti og baráttuna gegn kyn-
bundnuofbeldiíforgangogsýnistórhugíað
taka ákvarðanir til að jafna stöðu kynja og
tryggja að fjölbreytileiki samfélagsins fái að
njóta sín, sem og jafnréttis- og kynjafræði-
kennsluáöllumskólastigum.

Konurkrefjastþessað fáaðvinnavinnuna
sína án áreitni, ofbeldis og mismununar, og
að stjórnvöld, atvinnurekendur og stéttarfélög
grípitilaðgerðatilaðkomaívegfyrirogtaki
af festu á kynferðislegu ofbeldi og áreitni á

Breytum ekki konum,  
breytum samfélaginu!



25

vinnumarkaði.Ogviðkrefjumstþessaðhlust-
að sé á þolendur og tekið sémark á sögum
þeirra. Konur sem upplifa ofbeldi, áreitni,
niðurlæginguog smánuneru ekki lítill hópur
heldurallarkonursamfélagsinsúröllumkim-
umsamfélagsins.Konursemtilheyramismun-
andi minnihlutahópum upplifa mismunandi
birtingarmyndir ofbeldis og áreitni sem við
þurfumaðtakatillittil.

Yfirlýsing samstöðufunda kvenna, 
24. október 2018
Frásagnirkvennaafáreitni,ofbeldiogmisrétti
ávinnustöðumsemdeilthefurveriðundanfar-
ið ár á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu
#MeToo undirstrika að kjaramisrétti er ekki
einamisréttiðsemkonurþurfaaðglímaviðá
vinnumarkaði. Við stöndum hér saman til að
lýsa því yfir, hátt og snjallt, að kynferðisleg
áreitniogofbeldierólíðandimeðöllu!

Við verðum að tryggja öryggi kvenna og
jaðarsettra hópa á vinnumarkaði. Við verðum
aðskapasamfélagþarsemstörfkynjannaeru
metinaðverðleikum,samfélagþarsemkjara-
jafnréttiríkir.

Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu Íslands
um launamunkynjannaerukonurmeð26%
lægri atvinnutekjur að meðaltali en karlar.
Konur vinna þó lengur en karlar ef lögð er
saman vinnan innan heimilis sem utan.
Konureruaðjafnaðiaðlágmarkifjórfaltlengur
frá vinnumarkaði en karlar vegna barneigna
og þriðjungur kvenna er í hlutastarfi vegna

ábyrgðará fjölskyldu-ogheimilisstörfum.Það
hallar á konur í valda- og áhrifastöðum og
hefðbundin kvennastörf eru vanmetin sem
endurspeglast í lægri launumog lakarivinnu-
aðstæðum. Þetta vanmat á framlagi kvenna
þýðir lægri ævitekjur og lífeyrisgreiðslur og
vaxandikulnunístarfi.

Þessuþarfaðlinna,kjarajafnréttistrax!
Núgangakonurútkl.14:55, ámínútunni

semviðhættumaðfáborguðlaunfyrirvinn-
una okkar. Þetta er í sjötta skipti síðan 1975
sem við göngum út til að mótmæla kyn-
bundnukjaramisrétti,enenneigumviðlangtí
aðná jafnrétti.Meðþessuáframhaldiþurfum
viðaðbíðaí29áreftiraðkonurfáisömutekj-
urogkarlar.

Viðbíðumekkilengur!
Þaðernógkomið,þessitímierliðinn,konur

eigaaðverametnaraðverðleikum,njótajafn-
réttisogveraóhultarjafntheimasemívinnu!

Viðkrefjumstþessaðgrundvallarmannrétt-
indiallraséuvirtáÍslandi,svoenginþurfiað
líða fyrir kyn sitt, uppruna, kynþátt, kyn-
hneigð, kynvitund, kyneinkenni, kyntján-
ingu,fötlun,aldur,búsetu,lífsskoðun,félags-
legastöðueðaefnahag.

 Við krefjumst styttri vinnuviku til að stuðla
að jafnari vinnutíma kvenna og karla í
launuðumsemólaunuðumstörfum.

Viðkrefjumstþessaðfæðingarorlofverði12
mánuðir og greiðslur sem samsvara lág-
markslaunum verði óskertar og öruggrar
dagvistunarstraxaðloknufæðingarorlofi.

Viðkrefjumst aðgerðaogkynjakvóta til að
auka hlut kvenna í áhrifa- og valdastöðum
ogaðkvennastörfséumetinaðverðleikum
bæðiílaunumogvirðingu.

Viðkrefjumstþessaðstjórnvöldsetjikynja-
jafnrétti og baráttuna gegn kynbundu
ofbeldi í forgang á öllum stigum og sýni
stórhugíaðtakaákvarðanirtilaðjafnastöðu
kynja og tryggja að fjölbreytileiki samfélags
okkarfáiaðnjótasín.

Viðkrefjumstþessaðjafnréttiogkynjafræði
verði gerð að skyldufagi á öllum skólastig-
um, að í skólum landsins kennum við
næstukynslóðum fjölbreytileika samfélags-
ins.Kennslaíkynjafræðierlykillinnaðþvíað
breyta samfélagi okkar til frambúðar, upp-
ræta staðalmyndir kynja og klámvæðingu
samfélagsins.

Viðkrefjumstþess að fá aðvinnavinnuna
okkaránáreitni,ofbeldisogmismununar,og
að stjórnvöld, atvinnurekendur og stéttarfé-
löggrípitilaðgerðatilaðkomaívegfyrirog
takiaffestuákynferðisleguofbeldiogáreitni
ávinnumarkaði.

Viðkrefjumstþessaðhlustaðséáþolendur
ogtekiðsémarkásögumþeirra.Konursem
upplifa ofbeldi, áreitni, niðurlægingu og
smánuneruekkilítillhópurheldurallarkon-
ursamfélagsinsúröllumkimumsamfélags-
ins.Konur sem tilheyramismunandiminni-
hlutahópum upplifa mismunandi birtingar-
myndir ofbeldis og áreitni sem við þurfum
aðtakatillittil.

Viðskilumhérmeðskömminniþangaðsem
hún áheima til gerendanna, til atvinnurek-
enda,tilstjórnvalda,tilréttarkerfisins,tilsam-
félagsins semhefur látiðofbeldiogmisrétti
viðgangast um aldaraðir. Við lýsum yfir
stuðningiviðþærþúsundirkvennasemhafa
komið fram opinberlega og deilt sögum
sínumafáreitni,ofbeldiogmisrétti,ávinnu-
staðogísamfélaginuöllu.Viðlýsumeinnig
yfir stuðningi viðþær konur semekki hafa
stigið fram. Við erum hér fyrir ykkur, fyrir
okkuröll!

Öxlumöllábyrgðáaðbreytamenningunni.
Í vinnunni, heima, í skólum, í vinahópnum, í
íþróttum, í félagsstarfi,ogalstaðar.Viðberum
öll ábyrgðina á því að halda umræðunni
vakandi,aðsýnavirðinguogsamkenndísam-
skiptum við náunga okkar, auka vitund og
skilningákynjakerfinusemviðbúumvið.

Jafnréttismáleruhagsmunirokkarallra,ekki
barakvenna.Breytummenningunnioghugar-
farinu,saman!Stöndumsamanoghöfumhátt!

Breytumekkikonum,breytumsamfélaginu!
Kjarajafnrétti STRAX!
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Í ár fengum við Hríseyinginn Lindu Maríu 
Ásgeirsdóttur, sem á og rekur veitingahúsið 
Verbúðina 66 í Hrísey ásamt eiginmanni 
sínum Ómari Hlynssyni, til að gefa lesendum 
blaðsins uppskriftir. Verbúðin 66 er veitinga-
staður í Hrísey sem var opnaður í mars 2016. 
„Við erum með opið um helgar yfir veturinn 
og alla daga yfir sumarið. Núna eru jólahlað-
borð, skötuveisla og fleiri jólatengdir við-
burðir. Það er yfirleitt eitthvað um vera í 
hverjum mánuði í vetur, kótilettukvöld,  
konukvöld, karlakvöld, pub quiz, kaffihlað-
borð og fleira,“ segir Linda María. 

LindaMaríasemopnaðiveitingastaðinnítilefni
fimmtugsafmælissínssegiraðnafniðVerbúðin66
sétilkomiðvegnaþessaðhúnerfæddárið1966,
„aukþesssem66.breiddargráðaliggurígegnum
Hrísey og svo er staðurinn niður við sjóinn þar
sem áður stóðu verbúðir,“ segir Linda María og
bætirviðaðþetta sémeðþví skemmtilegrasem
hún hefur gert um ævina. Linda María segir
eyjaskeggjaduglegaaðfaraútaðborða.„Hingað
koma líka Akureyringar og mikið af erlendum
ferðamönnum sem koma gjarnan með göng-
hópum. Okkar matseðill er frekar einfaldur. Við
leggjummestaáhersluáfiskogerumbæðimeð
fiskisúpu og djúpsteiktan fisk. Það er voðalega
gamanað lesaeftirútlendingaáTripAdvisorað
þeirhafi fengiðbestadjúpsteikta fiskinn íHrísey.
Það segir manni að við séum að gera eitthvað
rétt.“

Linda María hefur búið stærstan hluta ævi
sinnar í Hrísey. „Ég hef prófað að búa annars
staðarenégvildileyfabörnunummínumaðalast
uppþarsemégólstupp.Hérerhvorkistressné
streituvaldandipóstar,“segirhúnogneitarþvíað-
spurð að finna fyrir innilokunarkennd úti í eyju.
„Ferjanferhéðanníusinnumádagsvoþaðerlítið
málaðbúahérogvinnaí landi.Maðurinnminn
vinnuríbænumogfermeðferjunniaðmorgnien
kemurheimseinnipartinn.Þettaerbaraspurning
hvað maður vill og hvernig maður vill eyða
þessumtímasemmaðurhefurutanvinnunnar.“

Uppáhaldsmaturinn er fiskur og hér eru tvær
uppáhaldsuppskriftirsemeruoftfiskurdagsins.

Hvannarkryddaðir 
þorskhnakkar

meðkartöflum,salatioghvítlaukssósu

4 þorskhnakkar
salt og pipar

hvannarfræ 
smjör

Hnakkar kryddaðir með salti, pipar og hvönn
smásmjörklípasettyfir.eldaðí200°heitumofni
í 8 - 10 min fer eftir þykkt, borið fram með
kartöflum, salati, hvítlaukssóu og/eða sweet chili
sósu.

Rjómafiskur 
600 gr þorskur
1 laukur
200 gr sveppir
grænmetisteningur
salt og pipar
rjómi

Veltið fiskinum upp úr mjölblöndu (ég nota
spelt og kókoshveiti eða möndlumjöl) kryddaðri
meðsalti,piparog töfrakryddi fráPottagöldrum.
Steikið fiskinn á pönnu, takið af pönnunni og
svissiðlaukogsveppibætiðviðsmáslettuafvatni
og leysið teninginnupp,síðanerrjómahelltyfir
(bara nota nógu mikið hann er svo hollur og
góður) og fiskinum raðað á pönnuna og látið
mallaínokkrarmínútur.Borðaðmeðhrísgrjónum
eðakartöflumogsalati.

Kjötkaka bóndans 
(Uppskriftaðkjötkökusemertilvalin
mánudagsmáltíð).

500 gr nautahakk (frá B. Jensen :-) )
1 laukur
slatti kartöflur (fínt að nota afgang
af bökunarkartöflum helgarinnar) 
salt og pipar 
1 egg og smá mjólk 
(nota kókosmjólk eða rjóma)

Hrærahakkiðmeðegginu,kryddinuogmjólk-
inni,þarfaðverafrekarstíft.Setjanógafsaltiog
pipar

Kartöflurnar eru flysjaðar og skornar í mjög
þunnar sneiðar og þeim velt upp úr olíu. Raða

þriðjungiafkartöflunumíbotninnáeldföstumóti,
helmingurafhakkinusettofanáþað,síðanaftur
kartöflur og svo hakk og restin af kartöflunum
ofaná.Gotteraðsetjavelafostiyfirogbaka í
175°heitumofnií40-45míneðaþartilkartöfl-
urnar eru orðnar mjúkar. Gott að skipta út og
setjasætarkartöflurístaðinn.

Tómatsósu kjúklingur  
á laugardegi

Kjúklingabitar eða bringur, sem samsvara
heilum kjúkling
3 dl tómatsósa
1 tsk pipar
2-3 tsk karrý (nota alltaf Madras karrý)
1 tsk salt
1/4 l rjómi

Kjúklingraðaðíeldfastmót.Tómatsósa,pipar,
karrý,saltogrjómihrærtsamanogsósunnihellt
yfirkjúllann.Eldaðvið200°í20-30míneðaþar
tilkjötiðhefurnáð70°hita.

Rabarbarapie 
BestieftirrétturinnfráBirnuMaríu…..

(Eigaekkiallirfrosinnrabarbaraíkistunni.)

400 gr rabarbari í bitum
1/2 dl hveiti eða annað mjöl
2 egg
2 1/2 dl sykur

Blandaðsamanogsettíform.

1 3/4 dl. hveiti eða annað mjöl
11/2 dl dökkur púðursykur
50 gr smjör

Blandað saman og mulið yfir formið. Bakað í
miðjum ofni við 200° í ca 45 mínútur. Frábært
meðþeyttumrjómaeðaís.

VinsælastieftirrétturinnáVerbúðinni66.

Hnossgæti úr Hrísey

Linda María



Trúnaðarmenn Einingar-Iðju eru mikil-
vægir hlekkir í starfi félagsins. Samkvæmt 
samningum á að vera trúnaðarmaður á 
öllum vinnustöðum sem hafa 5 eða fleiri 
félagsmenn. Þar sem starfa fleiri en 50 
eiga að vera 2 trúnaðarmenn. Ef það er 
ekki trúnaðarmaður á þínum vinnustað 
hafðu þá samband við Einingu-Iðju og við 
setjum upp vinnustaðafund til að kjósa 
trúnaðarmann. 

Viðkosninguöðlasttrúnaðarmaðurumleið
sérstakalagalegaverndístarfisínu,færumboð
félagsinstilaðfarameðmálannarraogverður
fulltrúi þess á vinnustaðnum. Meginhlutverk
trúnaðarmanna er að gæta þess að lög og
samningarséuhaldnirávinnustaðnumogvera
tengiliðurstarfsmannaviðstéttarfélagið.

Hvað þarf trúnaðarmaður  
að hafa til að bera? 
Góður trúnaðarmaður þarf fyrst og fremst að
hafa áhuga á vellíðan og starfsöryggi félaga
sinna.Hannþarfaðveravakandifyrirvinnuum-
hverfinu og eiga auðvelt með mannleg sam-
skipti,hafaríkaréttlætiskennd,eigaauðveltmeð
samstarfogveraóhræddurviðaðaxlaábyrgð.

Þeir sem sinnt hafa trúnaðarstörfum fyrir

stéttarfélögþekkjaþaðaðsúreynslanýtistþeim
ekkisíðurvelídaglegulífijafntsemstarfi.Þekk-
ingámálefnumstarfsmanna,leikniímannleg-
um samskiptum og reynsla af samstarfi við
lausnverkefnaermjögverðmæt.

Trúnaðarmaðurerbundinnþagnarskyldu.

Trúnaðarmannanámskeið
Nýlega voru haldin tvö trúnaðarmannanám-
skeiðísalfélagsinsáAkureyri,hluti1oghluti2.
Leiðbeinendur á þessum námskeiðum voru
þau SigurlaugGröndal ogGuðmundurHilm-
arsson,fráFélagsmálaskólaalþýðu,ásamtstarfs-
mönnumstéttarfélaganna.

Á hluta 1 er m.a. farið yfir hvert hlutverk
stéttarfélaga, sambanda og heildarsamtaka á
vinnumarkaðier.Hverthlutverktrúnaðarmanna
er samkvæmt lögum og kjarasamningum og
hverthlutverktrúnaðarmannserávinnustaðog
hvað hann á að gera og hvað ekki. Lögð er

megináhersla á mikilvægi góðra samskipta á
vinnustað,hvernigmegistuðlaaðgóðumsam-
skiptum.

Á hluta 2 kynnast nemendur starfsemi
stéttarfélagsins og réttindum félagsmanna, en
þá sjá starfsmenn stéttarfélaganna um kennsl-
una. Þá er einnig farið yfir sjóði félaganna og
farið í túlkun kjarasamninga og gildi þeirra. Í
þessum hluta er einnig farið yfir reiknitölur
helstu launaliða og kynnast nemendur grunn-
uppbyggingu launaseðla og launaútreikninga
svo og staðgreiðslu skatta. Lögð er meginá-
herslaámikilvægigóðrasamskiptaávinnustað,
hvernig megi stuðla að góðum samskiptum.
Skoðuðermismunandiframkoma,áhrifhennar
áokkurogaðra.Þákynnastnemendurafleið-
ingumlangvarandislæmrasamskipta,eineltisá
vinnustað,hvernigbregðasteigiviðogábyrgð
gerendaogatvinnurekenda.

Er trúnaðarmaður á þínum vinnustað?

Næstu trúnaðar-
mannanámskeið

Öflug trúnaðarmannafræðsla er mikilvæg
fyrirtrúnaðarmenn,stéttarfélagiðogatvinnu-
rekendur. Það reynir oft á trúnaðarmenn í
starfi og þess vegna hefur félagið ávallt
kappkostaðaðbjóðaþeimuppáfyrstaflokks
fræðslu. Trúnaðarmenn eiga samnings-
bundinnrétttilaðsækjaþessinámskeiðán
launaskerðingar en þurfa að sjálfsögðu að
sækja námskeiðin í samráði við sinn yfir-
mann.

Félagiðhveturtrúnaðarmenntilaðfylgj-
ast velmeðþegarnámskeiðeruhaldinog
vera dugleg að mæta á þau. Hægt er að
skrásigátrúnaðarmannanámskeiðmeðþví
aðsendapóstáein@ein.iseðahringjaísíma
4603600.

Á næstunni verða haldin eftirfarandi 
trúnaðarmannanámskeið.

Hluti1, 4.til6.febrúar2019
Hluti2,13.til15.febrúar2019
Hluti3,13.til15.mars2019
Hluti4,10.til12.apríl2019
Hluti1,8.til10.maí2019
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Sudarat Kewwichit, sem er annar
trúnaðarmanna félagsins í Útgerðarfélagi
Akureyringa, sat trúnaðarmannanámskeið –
hluta2 ínóvember. Í spjalli við tíðindamann
blaðsins sagði hún að það væri rétt rúmt ár
síðanhúnvarkosintrúnaðarmaður.„Núnaer
égbúin að fara á tvö svonanámskeið. Þetta
erumjöggóðnámskeiðog líkagottaðhitta
aðratrúnaðarmenn.Égermunfróðarinúað
þeim loknum og get því betur aðstoðað ef
eitthvað kemur upp á í vinnunni. Við erum
tvær semerum trúnaðarmenn í vinnunniog
éghef ekkimikiðþurft að sinnaþessu starfi
þvíSiggaJóna,semerhinntrúnaðarmaðurinn
ástaðnumerbúinaðsinnaþvítilfjöldaáraog

þvíermeiraleitaðtilhennar.Égerlíkaáþeim
staðíhúsinuþarsemfærristarfaenauðvitað
fæég stundumspurningarogþáergott að
getaleitaðtilSiggueðafélagsinstilaðfásvör
efégveitekkisvarið,“sagðiSudarat.

Sudaratvareinnigspurðútíbæklingsem
félagiðgafútogerásjötungumálum.„Þessi
bæklingurermjöggóðurogþægilegstærðá
honum. Hann auðveldar erlendum félags-
mönnumtilmunaaðnálgastupplýsingar frá
félaginu.Félagiðauglýsirvelogoftámörgum
tungumálumtilaðnátilfélagsmannaenfólk-
ið þarf að sýna áhuga til að nota það sem
félagið er aðbjóðaupp áogef það vill vita
eitthvaðumréttindisín.“
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ขอ้มูลต่างๆท่ีควรทราบ 
เงินโบนสัเดือนธนัวาคม 2018 (Desemberuppbót 2018) 
ทางสหภาพแรงงาน (Eining-Iðja) ขอย ้าเตอืนใหส้มาชกิทกุทา่นวา่ 
ทา่นมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับเงนิโบนัสเดอืนธนัวาคม 
ตามสญัญาการวา่จา้งแรงงาน. จ านวนเงนิทีจ่ะไดร้ับนัน้จะไมเ่ทา่กนั 
ขึน้อยูก่บัสญัญาการวา่จา้ง และระยะเวลาการท างานของแตล่ะคน. 
เงนิโบนัสนี ้จะจา่ยใหห้มดในครัง้เดยีวและจะไมค่ดิรวมกบั 
เงนิสะสมส าหรับพกัรอ้น. 
ตามสญัญาวา่จา้งทีท่างสหภาพฯไดท้ าไวก้บัทางคณะกรรมาธกิารฝ่ายปรั 
บปรงุเงนิเดอืนของหน่วยเทศบาลนัน้. ขา้ราชการ จะ ไดร้ับเงนิโบนัสเดอืน 
ธ.ค. เป็น จ านวนเงนิ 113.000.- โครนรู.์ แตส่ญัญาวา่จา้งทีท่าง 
สหภาพฯ ไดท้ าไวก้บัทางรัฐบาลนัน้ 
สญัญาวา่จา้งของตลาดแรงงานทัว่ไป สมาชกิจะไดร้ับเงนิโบนัสเดอืน 
ธ.ค. เป็นจ านวนเงนิ 89.000.- โครนรู.์ บคุคลทีร่ับราชการ 
จะตอ้งไดร้ับเงนิโบนัสเดอืน ธ.ค. ภายในวนัที ่1 ธนัวาคม. 
สว่นลกูจา้งในตลาดแรงงานอืน่ๆทัว่ไป จะไดร้ับกอ่นวนัที ่15 ของเดอืน 
ธนัวาคม และ ลกูจา้งของหน่วยเทศบาล 
จะไดร้ับเงนิโบนัสดงักลา่วในเดอืน ธนัวาคมเชน่กนั 
ตามความคลอ้งจองของสญัญาวา่จา้งแรงงานของแตล่ะหน่วยงานนัน้ๆ. 
 

เงินกองทุนยามเจ็บป่วย (Sjúkrasjóður) 
สทิธใินการรับเงนิชว่ยเหลอืจากเงนิกองทนุยามเจ็บป่วย ซึง่มดีงัตอ่ไปนี,้ 
จะไดร้ับเงนิสนับสนุนจากกองทนุเมือ่ตอ้งหยดุงานเพือ่ดแูลลกูทีม่อีาการป่
วยระยะยาวหรอืพกิาร, ภรรยาหรอืสามทีีม่อีาการป่วยรา้ยแรง, 
ตอ้งนวดรา่งกายเนือ่งจากความเจ็บป่วย, ท ากายภาพบ าบดั 
การรับการตรวจเชค็มะเร็งปากมดลกู, การบรหิารรา่งกาย, 
ซือ้เครือ่งชว่ยฟัง หรอื เลนสแ์วน่ตา และ อืน่ๆ เป็นตน้. 
จะไดร้ับเงนิชว่ยเหลอืในการฌาปนกจิ เป็นจ านวนเงนิ 370.000.-โครนูร ์
เงนิสนับสนุนเพือ่การบรหิารรา่งกายจะจา่ยให ้35% จากใบเสร็จรับเงนิ 
แตไ่มเ่กนิ 23.000. โครนูรใ์นแตล่ะปี.เงนิชว่ยเหลอืเพือ่ซือ้เลนสแ์วน่ตา 
และ เครือ่งชว่ยฟัง จะ จา่ยให ้35% จากใบเสร็จ แตไ่มเ่กนิ 
50.000/60.000.โครนูรข์องทกุ 3 ปี. 
สมาชิกทุกท่าน โปรดทราบ! 
ทางสหภาพฯ จะ 
มกีารประชมุเกีย่วกบัเงนิกองทนุยามเจ็บป่วยเดอืนละครัง้ 
เอกสารทีต่อ้งการยืน่เขา้ทีป่ระชมุ สามารถยืน่ไดท้ี ่ส านักงาน Eining-Iðja 
ภายในวนัที ่27 ของเดอืน. 
แบบฟอรม์เกีย่วกบัรายจา่ยทีข่อจากเงนิกองทนุยามเจ็บป่วยทัง้หมด 
จะถกูน าเขา้ทีป่ระชมุ อท,ิเงนิคา่เจ็บป่วยรายวนั, 
คา่กายภาพบ าบดั,คา่นวด,คา่ตรวจหามะเร็งปากมดลกู และ อืน่ๆ. 
ซึง่เป็นไปตามกฏของกองทนุทีจ่ะตอ้งจา่ย. 
 

เงินกองทุนเพื่อการศึกษาท่ีควรทราบ  (Kynntu þér námsstyrkina!) 
ในฤดหูนาว โรงเรยีนตา่งๆหลายแหง่ 
ไดจั้ดใหม้กีารอบรมตา่งๆทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
ส าหรับสมาชกิของสหภาพฯ 

จงึเป็นโอกาสดขีองสมาชกิทีต่อ้งการเขา้รับการอบรม 
ทางสหภาพฯจงึตอ้งการเสนอใหท้กุทา่นไดร้ับทราบถงึสทิธทิีพ่งึไดร้ับจากเงิ
นกองทนุเพือ่การศกึษาจาก ลานสแ์มนท ์(landsmennt.is) 
จากทางหน่วยเทศบาล (sveitamennt.is) และจาก ภาครัฐ (ríkismennt.is). 
แตจ่ะไดร้ับเพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้ไมว่า่การอบรมนัน้จะมกีีเ่ทอมก็ตาม. 
ในเวปไซทข์องสหภาพฯ www.ein.is ทา่นสามารถเขา้หาขอ้มลูจาก  
Landsmennt ซึง่ไดแ้ปลไวห้ลายภาษา เชน่ ภาษาองักฤษ, สเปญ, ไทย 
และ โปแลนด ์เป็นตน้. อนึง่ สามารถ หาขอ้มลูทีเ่ป็นภาษาองักฤษไดจ้าก 
Ríkismennt. 
 

บา้นพกัร้อนให้เช่าในช่วงฤดูหนาว(Vetrarleiga orlofshúsanna) 
ทางสหภาพฯ ยังคงมบีา้นพกัรอ้นไวใ้หส้มาชกิไดเ้ลอืกเชา่ในชว่งฤดหูนาว 
นอกเหนอืจากการพกัรอ้นตามปรกตใินฤดรูอ้น. บา้นพกัดงักลา่วม ี6 
แหง่ดว้ยกนั คอื บา้นพกัที ่Illugastöðum อยูท่ี ่Fnjóskadal, Tjarnargerði 
อยูท่ี ่Eyjafjarðarsveit, Svignaskarð อยูท่ี ่Borgarfirði, Einarsstaðir อยูท่ี ่
Fljótsdalshéraði และยงัม ีอพาทเมน้ทท์ี ่Reykjavík/Kópavogur, 
Egilsstaðir ไวบ้รกิารอกีดว้ย. การเชา่บา้นพกัรอ้นในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง และ 
ฤดหูนาวนัน้ เริม่ตน้ ตัง้แต ่วนัที ่1 กนัยายน จนถงึวนัที ่1 มถินุายน. 
สัญญาการวา่จา้งท างาน (Ráðningarsamningur) 
ตามขอ้ตกลงในการท าสญัญาวา่จา้งท างานนัน้ 
ลกูจา้งทกุคนจะตอ้งไดร้ับการท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ซึง่ตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกบัระยะเวลาในการวา่จา้งท างาน, 
และระดบัเงนิเดอืนตามสญัญาวา่จา้งงานประเภทนัน้ๆ. 
ซึง่สญัญาวา่จา้งจะตอ้งท าภายหลงัจากทีล่กูจา้งไดป้ฎบิตัหินา้ทีไ่ดห้นึง่เดอืน. 
การท าสญัญาใหเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้ส าคญัมากส าหรับลกูจา้ง 
เพราะหากมปัีญหาเกดิขึน้ก็สามารถใชส้ญัญาเป็นหลกัฐานได.้ 
ทีส่ านักงาน Eining-Iðja 
ทา่นสามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัการท าสญัญาวา่จา้งท างานพรอ้มทั ้
งมแีบบฟอรม์ไวบ้รกิารดว้ย. 
 

ระยะเวลาการออก และ ให้ออกจากงาน (Uppsagnarfrestur) 
• ตอ้งเป็นไปตามความถกูตอ้งของทัง้สองฝ่าย 
• ตอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
• ตอ้งท างานจนถงึสิน้เดอืน 

ในสองสปัดาหแ์รกของการท างาน 
ถา้ตอ้งการลาออกกส็ามารถท าไดท้นัทไีมม่เีงือ่นไขใดๆ. 
หลงัจากการท างานเกนิกวา่สองสบัดาหก์บันายจา้งเดมิ 
จะลาออกไดห้ลงัจากนัน้อกี 12 วนั. 
หากอายกุารท างานเกนิ 3 เดอืนกบับรษัิทเดมิ 
จะตอ้งท างานใหค้รบเดอืนกอ่น หลงัจากนัน้อกี 1 เดอืนจงึสามารถลาออกได.้ 
 

หากท างานเกนิ 3 ปี กบับรษัิทเดมิ ตอ้งท าใหค้รบเดอืนกอ่น และ 
หลงัจากนัน้อกี 3 เดอืน จงึสามารถลาออกได.้ โปรดทราบ! ทา่นสามารถ 
ปรกึษากบัตวัแทนพนักงานทีท่า่นเลอืกไวใ้นทีท่ างานนัน้ๆได ้หรอื ทีส่หภาพฯ 
Eining-Iðja โทร. 460 3600 หากตอ้งการความชว่ยเหลอื.  
 

 

Í október sátu starfsmenn félagsins, ásamt starfsmönnum 
Byggiðnar, FVSA, VIRK og Kjalar, námskeiðið „Að eiga við ein- 
staklinga í erfiðum aðstæðum!“ Einu sinni á ári fara starfsmenn 
Einingar-Iðju á námskeið til að styrkja þá í starfi, ekki síst í þeim 
tilgangi til að geta veitt félagsmönnum enn betri þjónustu.

JónaMargrétÓlafsdóttir,FélagsráðgjafiMAPhd(c),fráFélagsmálaskóla
alþýðusáumfræðslunaþarsemm.a.var lögðáherslaáólíksamskipta-
munsturogmismunandiframkomufólks,svosemákveðni,óákveðniog
ágengni. Fjallað var um grunnatriði samtalstækni, einkenni mismunandi

tegunda samtala, mismunandi tjáskiptaleiðir, virka hlustun og mikilvægi
þessaðgætahlutleysis ísamtölum.Áherslavarlögðáaðstæðurogefni
semlíklegerutilaðvaldaágreiningi,greininguáeðliágreiningsefnaog
hátterniþeirrasemgreinirá.Einnigleiðirtilaðfyrirbyggjaágreining,draga
úrágreiningi,takaáágreiningiáuppbyggileganháttogmikilvægiþessað
fylgja lausn ágreiningsmáls eftir. Fjallað var um erfiðleika út frá tveimur
sjónarhornum,þ.e.efeinstaklingurinnermeðvirkursjálfureðaþausam-
skipti semeruviðmeðvirkaneinstaklingoghversuauðvelt er aðverða
meðvirkurséuáhættuþættirsemýtaundirþaðtilstaðar.

Að eiga við einstaklinga í erfiðum aðstæðum!
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Í boði er fyrir félagsmenn Einingar-Iðju sex 
kostir í vetrarleigu orlofshúsa. Hér er um að 
ræða dvöl í orlofshúsum á Illugastöðum í 
Fnjóskadal, Tjarnargerði í Eyjafjarðarsveit, 
Einarsstöðum á Héraði og Svignaskarði í 
Borgarfirði. Einnig í orlofsíbúðum félagsins á 
Höfuðborgarsvæðinu og á Egilsstöðum. 
Vetrarleigan hófst 1. september sl. og stend-
ur til 1. júní nk.

Hafiðeftirfarandiíhuga:
• Auðveldast er að panta á Félagavefnum, en

auðvitaðerhægtaðhringjaískrifstofurfélags-
insogpantahúseðabústað.

•ÞegaropnaðerfyrirvetrarleiguáFélagavefnum
erhægtaðpantaíbúðiroghúsalvegframað
sumarleigu.Allurveturinnerundir.

•Ekkiþarfaðsækjasérstaklegaumjóleðapáska.
•Punktareruekkidregnirafvetrarleigu.

Verðskrá  
veturinn 2018-2019
Illugastaðir
Vikuleigaerkr.28.000oghelgarleigakr.17.000.
Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhverthús.Nettengingerá
svæðinu.

Lyklar aðhúsumá Illugastöðumeruafhentir í
þjónustumiðstöðsvæðisins.

Vert er að benda á að á Illugastöðum á
 Eining-Iðja eitt sérútbúið hús fyrir fatlaða, hús
nr.26.

Tjarnargerði
Vikuleigaerkr.33.000oghelgarleigakr.20.000.
Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpottur.Nettengingerástaðnum.
Lyklar að Tjarnagerði eru afhentir á skrifstofu

félagsinsíSkipagötu14áAkureyri.

Einarsstaðir
Vikuleigaerkr.28.000oghelgarleigakr.17.000.

Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.
Heiturpotturerviðhúsið.
Lyklaraðhúsinuerafhentir íþjónustumiðstöð

svæðisins.
Áhugasamirgetahringtbeintístaðarhaldarann

áEinarsstöðum,GuðnaHermannsson,ísíma861
8310enhannsérumaðleigjahúsiðaðvetritil.

Svignaskarð

Vikuleigaerkr.28.000oghelgarleigakr.17.000.
Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhúsið.
Lyklaraðhúsinuerafhentir íþjónustumiðstöð

svæðisins.

Höfuðborgarsvæðið
Eining-Iðja hefur til umráða nokkrar íbúðir í
ReykjavíkogíKópavogi,ensjúkrasjóðurfélagsins
hefurtværafþeimtilráðstöfunar.Íbúðirnarleigjast
í viku í senn, fyrir utan sjúkraíbúðir sem leigjast
eftirþörfum.Vikuleigaerkr.32.000.

Nettengingerííbúðunum.
Lyklarað íbúðunumeruafhentirá skrifstofum

félagsins.
Þrifinnifalin
Umsjónaraðili með íbúðum félagsins á Höfuð-
borgarsvæðinusérumaðþrífaíbúðinaeftirleigu-

tíma.Auðvitaðþarfaðskilahennifullfrágenginni
ogsnyrtilegri.

Egilsstaðir
Íbúðinleigisteftirþörfumhversogeins.

Lyklar eru afhentir á skrifstofu félagsins í
Skipagötu14áAkureyri.

Nánari upplýsingar um vetrarleigu eru 
gefnar á skrifstofu Einingar-Iðju, Skipagötu 
14 á Akureyri. Síminn er 460 3600 og net-
fangið ein@ein.is 

Vetrarleiga orlofshúsa

Ætlar þú að dvelja um 
jólin á Illugastöðum?

Gestir á Illugastöðum um jól og áramót 
2018-2019, gott er að hafa eftirfarandi í 
huga:

Umjólogáramótverðurafgreiðslanopiná
hefðbundnum tíma föstudaginn21. desember
(millikl.16og21), fimmtudaginn27.(millikl.
16og18)og föstudaginn28.desember (milli
kl. 16 og 21). Frá og með miðvikudeginum
2.janúarverðuropiðeinsogvenjulega.

Efsnjóarerekkihægtaðreiknameðsnjó-
mokstriíFnjóskadal24.tilogmeð26.desem-
bereða30.desembertilogmeð1.janúar.Það
samaáviðumsvæðiðsjálftáIllugastöðum.Þá
dagasemmokaðverður,efþörfkrefur,verður
baramokaðeinusinniádag.Efveðurútlitertví-
sýnterekkivístaðmokaðverðiþanndaginn.

Nauðsynlegteraðlátavitatímanlegaísíma
462 6199, þ.e. á auglýstum opnunartíma) ef
gestireruaðmætaásvæðiðeftiraðsátímilíður
svohægtséaðgeraráðstafanirvarðandilykla.



30 Muni› eftir www.ein.is

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. 
 
Dodatek grudniowy(swiateczny) 2018 
(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 113.000 
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 89.000 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). 
Sveitamennt jest funduszem pracownikow 
administracj regionalnej na terenie calego kraju 
zrzeszonych w SGS. 
 

Czlonkowie pracujacy na pelnym etacie maja 
mozliwosc jednorazowego dofinansowania w 
wysokosci 100.000 przez Landsmennt, przez 
Ríkismennt i Sveitamennt. Landsmennt, Sveitamennt i 
Ríkismennt pokrywa do 75% kosztow kursu. 
Czlonkowie moga rowniez ubiegac sie o dodatki na 
kursy hobbistyczne i rekraacyjne. Dofinansowanie do 
75% calkowitego kosztu, nie przekraczajace 30.000. 
 

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 
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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) i w Egilsstaðir. 

 

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, jeśli zaistnieje taka 
konieczność.  

 

Á fimmta þingi ASÍ-UNG sem fram fór í september mátti greina 
mikinn samhug og baráttuvilja hjá ungu fólki innan verkalýðs-
hreyfingarinnar. ASÍ-UNG eru samtök ungs fólks á aldrinum 16-35 
ára, innan verkalýðshreyfingarinnar sem sér til þess að hagsmuna-
mál ungs fólks á vinnumarkaði séu ávallt á dagskrá Alþýðu-
sambandsins. Þrír fulltrúar sátu þingið fyrir hönd Einingar-Iðju.

Málþingumhlutverkstéttarfélagaogþæráherslursemungtfólkvill
sjá í komandi kjarasamningumbar einnahæst á þinginu.Meðfylgjandi
ályktunvarsamþykktílokþingsinsenhúnsýnirágætlegahvaráherslur
ungs fólks innan verkalýðshreyfingarinnar liggja í komandi kjaraviðræð-
um.

Þing ASÍ-UNG ályktar um nauðsyn þess marka skýra stefnu í húsnæðis-
málum til þess að tryggja ungu fólki húsnæði við hæfi. ASÍ-UNG telur það 
vera grundvallaratriði að allir hafi möguleika á öruggu búsetuformi sem 
hentar á viðráðanlegum kjörum.

ASÍ-UNG krefst þess að persónuafsláttur verði hækkaður þannig að lág-
markslaun verði skattlaus. 

ASÍ-UNG krefst þess einnig að aldurstengd launamismunun verði  
afnumin með öllu enda er hún klárt brot á mannréttindum. Jafnframt gerir 
ASÍ-UNG kröfu um að ungt fólk eigi sæti við samningaborðið til þess að 
tryggja hagsmuni þess. 

ASÍ-UNG leggur ríka áherslu á að vinnueftirlit verði aukið og viðurlög 
vegna brota á vinnustað verði hert. 

Þing ASÍ-UNG leggur áherslu á jafnvægi milli einkalífs og vinnu. Brúa 
þarf bil milli fæðingarorlofs og leikskóla og auka orlofsrétt vegna vetrarfría í 
skólum.

Einsogfyrrsegirvarmálþingumhlutverkstéttarfélagaogþæráhersl-
ursemungtfólkvillsjá íkomandikjarasamningumeinnafhápunktum
þingsins.KristjánÞórðurSnæbjarnarson,formaðurRafiðnaðarsambandsins,
RagnarÞórIngólfsson,formaðurVRogSólveigAnnaJónsdóttir,formaður
Eflingar,fluttuerindiogtókusvoþáttípallborðsumræðumásamttveimur
stjórnarmönnum ASÍ-UNG, Eiríki Þór Theódórssyni og Hafdísi Ernu
ÁsbjarnardóttursemerstarfsmaðurEiningar-Iðju.Miklarumræðursköp-
uðustvarðandistöðuungsfólksávinnumarkaðiogerljóstaðfulltrúum
finnstaðvíðamegigerabeturtilaðstyrkjastöðuþessahóps.

Nýstjórnvarkosintilstarfaþarsemlögðvaráherslaájafnaskiptingu
út frákyni,búsetuog félögum.Eining-Iðjaánú tvo fulltrúa í varastjórn
ASÍ-UNG,þauHafdísiErnuogÓlafÓlafsson.

Fimmta þing ASÍ-UNG
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43.þingASÍ
Í lok október fór fram 43. þing Alþýðu-
sambands Íslands. Þingið, sem bar yfir-
skriftina Sterkari saman! stóð yfir í þrjá 
daga og var haldið á Hilton Reykjavík 
Nordica. Seturétt á þinginu áttu alls um 
300 þingfulltrúar, þar af níu frá Einingu-
Iðju. Fyrir þingið hafði fráfarandi forseti 
ASÍ, Gylfi Arnbjörnsson, lýst því yfir að 
hann ætlaði ekki að bjóða sig fram á ný,  
en hann var búinn að gegna embættinu  
frá því í október 2008. Drífa Snædal,  
framkvæmdastjóri Starfsgreinasambands 
Íslands, var kosin nýr forseti og er því fyrsta 
konan til að gegna því embætti í 102 ára 
sögu sambandsins.

Unnin varmálefnavinna í hópumþar sem
umfjöllunarefninvoru:Húsnæðisöryggi,Tekju-
skipting og jöfnuður, Heilbrigðisþjónusta og
velferð,Tækniþróunogskipulagvinnunnarog
Jafnvægiatvinnuþátttökuogeinkalífs.

Fyrsti dagur þingsins bar upp á Kvennafrí-
daginnogvargerthléáþinginutilaðþingfull-
trúargætufjölmenntábaráttufundáArnarhóli.
Í ávarpi við þingsetninguna sagði Gylfi Arn-
björnsson,forsetiASÍm.a.„Égvilbyrjaáþvíað
óskakonumograunarokkuröllumhjartanlega
til hamingju með baráttudaginn, 24. október
semerorðinnjafnmikilvæguríbaráttukvenna
fyrirjafnréttiogjafnstöðuávinnumarkaðiog1.
maí er fyrir okkur öll. Á þessum baráttudegi
stenduríslensktsamfélagekkieinungisframmi
fyrirþeirriáskorunaðjafnahlutkynjannaísam-
félagi okkar heldur stendur Alþýðusamband
Íslands og samfélagið allt einnig frammi fyrir
miklum áskorunum nú þegar undirbúningur
kjarasamningastendursemhæstogefnahags-
uppsveiflannáðhámarkisínu.Reynslankennir
okkuraðviðslíkaraðstæðurgeturorðiðvanda-

samt að samræma væntingar félagsmanna
okkar um kjarabætur við þær aðstæður sem
fyrirtækinílandinubúavið.Viðlifumþvígóðir
félagaráspennandiátakatímum.“

Ávarp Gylfa í heild má finna á vef ASÍ,  
www.asi.is 

Ályktanir og stefnur
Áþinginufórframumsvifamikilmálefnavinnaí
mörgumhópumogvorusexályktanirogstefn-
urafgreiddaráþinginu.Ályktunumkvennafrí,
stefnaumtekjuskiptinguog jöfnuð,stefnaum
húsnæðismál,stefnaumheilbrigðisþjónustuog
velferðarkerfið,stefnaumjafnvægiatvinnuþátt-
tökuogeinkalífsogstefnaumtækniþróunog
skipulag vinnunnar fóru í gegnumumræðuá
þinginuogvoruaðþvíloknuafgreiddar.

Á www.asi.is/thing2018 má finna þessa  
ályktun og samþykktir.

Ný forysta ASÍ
Fyrir þingið hafði fráfarandi forseti ASÍ, Gylfi
Arnbjörnsson, lýstþvíyfiraðhannætlaðiekki
aðbjóðasigframáný,enhannvarbúinnað
gegnaembættinufráþvííoktóber2008.Drífa
Snædal, framkvæmdastjóri Starfsgreinafélags,
og Sverrir Mar Albertsson, framkvæmdastjóri
AFLsstarfsgreinasambands,vorutvöíframboði
ogfórsvoaðDrífavarkosinnýrforsetiASÍ.

Drífa hefur starfað sem framkvæmdastjóri
StarfsgreinasambandsÍslandsfráárinu2012og
erfyrstakonansemerkjöriníembættiforseta
ASÍ í 102 ára sögu Alþýðusambands Íslands.
„Kærufélagar.Lítilkonaístórupúlti.Takk,takk,
takk fyrir stuðningin. Takk fyrir alla hvatn-
inguna, í bundnuog óbundnumáli,“ var það
fyrstasemDrífasagðiþegarhúnhófræðusína
eftir að úrslitin voru tilkynnt. Drífa þakkaði

Sverri fyrirgóðanogsanngjarnanaðdraganda
aðþessarikosningu.„Þaðerekkertsérstaklega
félagslegt viðþaðaðetja samherjumhverjum
gegnöðrumogþvíerþaðmjögmikilvægteftir
kosningaraðleggjatilhliðarhverstuddihvern
gegnhverjumoglítaáallasemsamherjaíbar-
áttunni.Þaðmunégvandamigviðaðgeraog
vinna fyrir alla félagsmenn aðildarfélaga innan
ASÍ.“ Drífa talaði sérstaklega um þann áfanga
aðhúnværi orðin forseti fyrst kvenna. „Þegar
konaerkjörinforsetiífyrstasinní102árasögu
sambandsins, þá verð ég að þakka baráttu
kvennaígegnumtíðinaþvísústaðreyndaðég
stendhérerþeimaðþakka.Allarfyrirmyndirn-
ar áopinberumvettvangiog í einkalífinu, for-
mæður, vinkonur og félagar í baráttunni. Allt
stórkostlegarkonursemhafaruttbrautinahver
með sínum hætti. Kæru félagar, kraftar mínir
eruykkarnæstutvöárin.“

Tveir buðu sig fram til 1. varaforseta ASÍ.
Guðbrandur Einarsson, formaður Verslunar-
mannafélag Suðurnesja, og Vilhjálmur Birgis-
son, formaður Verkalýðsfélags Akraness sem
varkjörinn1.varaforsetimeðum60%atkvæða.
Kristján Þórður Snæbjarnarson, formaður Raf-
iðnaðarsambands Íslands, var sjálfkjörinn í
embætti2.varforseta.

Breytingar á miðstjórn 
Miklar breytingar urðu á miðstjórn Alþýðu-
sambandsins sem kjörin var til næstu tveggja
ára,eneinungisfjóriraf12meðlimumhennar
sitja áfram í henni. Björn Snæbjörnsson, for-
maður Einingar-Iðju og SGS, var kjörinn til
áframhaldandi setu ímiðstjórn. Í fyrsta sinner
jafntkynjahlutfallímiðstjórneníhennisitjanú
sexkarlarogsexkonur.
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Ger›urersk‡rgreinarmunurágrönnumogbrei›umsérhljó›um.HöfundurkrossgátunnarerBragiV.Bergmann.

Jólakrossgátan
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Skrifi› lausnina á bla› og merki› 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 7. jan. 2019. Dregi›

ver›urúrréttumlausnumogver›urstrax
haftsambandvi›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 Strikinu  
að verðmæti  
kr. 10.000,-

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

Skrifi›lausninaábla›,(reitir1til27,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 7.  
jan ú ar 2019.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 Strikinu  
að verðmæti kr. 10.000,-


Jólakrossgátan

Hvað heitir starfsmaður félagsins á Dalvík?
(Svarið má finna á www.ein.is)

1. Guðrún Þorbjarnardóttir
2. Helga Þyri Bragadóttir
3. Margrét Jónsdóttir

4. Guðrún Jónsdóttir
5. Helga Níelsdóttir
6. Margrét Einarsdóttir

– Ekki láta þrýsta þér út í réttindamissi – 
Þaðerunokkurdæmiumaðfélagsmennhafikomiðáskrif-

stofurEiningar-Iðjueftiraðhafasagtuppstörfumíveikind-

um.Þaðgeturþýttmiklaréttindaskerðinguhjáviðkomandi.

Dæmieruumaðfólksemhefurveriðveiktínokkurntíma

hefurveriðkallaðtilyfirmannaogþrýstáþaðaðsegjaupp

störfum.Eining-Iðjabeinirþvítilfélagsmannasinnaaðláta

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

PANTONE  100% SVART

ATH: AÐ BREYTA MERKI ER BROT Á HÖFUNDARRÉTTI

FIRMAMERKI: STRIKIÐ RESTAURANT
INFO: NOTIST Í FLESTUM TILVIKA 

19.11 2015

GEIMSTOFAN AUGLÝSINGASTOFA / SKILTAGERÐ

GLERÁRGATA 34B | AKUREYRI | SÍMI 451 2222 www.geimstofan.is 

CMYK %  0, 0, 0, 100

RGB   25, 25, 26   

GRÁR SKALI  0, 0, 0, 50% SVART

SVART / HVÍTT   100% SVART

1 2 3
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Dyravarðanámskeið sem stóð yfir í tvær 
vikur lauk í byrjun nóvember. 17 þátt- 
takendur tóku þátt í námskeiðinu, en frá 
því árið 2000 hefur Eining-Iðja, í samstarfi 
við lögregluna, staðið fyrir slíkum nám-
skeiðum. Eitt af skilyrðum fyrir skemmt-
analeyfi er að þeir sem starfa við dyra- 
vörslu hafi lokið slíku námskeiði.

Námskeiðið var bæði bóklegt og verklegt.
Bóklegu tímarnir fóru fram í Einingar-Iðju-
salnum í Alþýðuhúsinu en verklegar æfingar
fóru fram á slökkvistöðinni, í húsnæði Rauða

krossinsog í Íþróttahúsinu íLaugargötu.Farið
var yfir fjölmarga þætti sem fylgja starfi dyra-
varða.

Agnes Björk Blöndal, löglærður fulltrúi lög-
reglustjóra,fjallaðiumreglugerðumlöggæslu
á skemmtunum og borgaralega handtöku.
Sigurður Eiríksson, fulltrúi sýslumanns fjallaði
umáfengislög,reglugerðogleyfivegnaáfeng-
isveitinga og fleira. Kári Erlingsson, rann-
sóknarlögreglumaður var með fræðslu um
fíkniefni, einnig fjallaði hann um samskipti
dyravarðaoglögregluogskoðunskilríkja.Jón

Ívar Rafnsson, frá Vátryggingarfélagi Íslands,
fór yfir og útskýrði þaðhelsta í sambandi við
tryggingarístarfi.BjörnSnæbjörnsson,formað-
urEiningar-Iðju, fjallaðiumréttindiogskyldur
starfsmannasemogvinnuveitenda.AnnaSig-
rún,fráRauðakrossinum,sáumslysahjálpina,
JóhannÞórJónsson,verkefnastjóriviðeldvarna-
eftirlit fór yfir brunavarnir og Adam Brand
Þórarinssonfórígegnumferliðhvernigeigiað
berasigviðaðhandtakamenn.

 Agnes Björk er hér að fræða hópinn um reglugerð um löggæslu á skemmtunum og borgaralega handtöku.

Dyravarðanámskeið

Mjög góð mæting var á námskeið sem 
félagið hélt á veitingastaðnum Kontornum 
á Grenivík í lok október sl. fyrir erlenda 
félagsmenn. Þar var m.a. farið yfir hvað 
eigi að koma fram á launaseðlinum og 
hvernig eigi að lesa út úr honum.

Námskeiðiðvartúlkaðyfirápólskuogvoru
leiðbeinendur formaður og varaformaður
félagsins, Björn Snæbjörnsson og Anna
Júlíusdóttir.

Björnsagðiaðkallaðhefðiveriðeftirþessu
námskeiði frá félagsmönnum á Grenivík og
miðaðviðhvernigtiltókstþáverðurþaðhaldið
víðar enþó sennilegaekki fyrr enánæst ári.
“Þarna fórumvið,með aðstoð túlks, yfir upp-
byggingulaunaseðlaoghvernigeigiaðlesaúr
öllum þeim upplýsingum sem á þeim eru.
Einnig fórumviðaðeinsyfirhelstu réttindiog
skyldurávinnumarkaði.

Lestur launaseðla - námskeið

24 tóku þátt í námskeiðinu.



H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 -

 A
c

ta
v

is
 7

1
1

0
4

2

Hjartamagnýl sýruþolnar töflur innihalda 75 mg af asetýlsalicýlsýru. Hjartamagnýl er ætlað sem annars stigs forvörn gegn hjartadrepi, 

til að fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma hjá sjúklingum með hjartaöng í jafnvægi, þegar saga er um hvikula hjartaöng, nema meðan á 

bráðafasanum stendur, til að fyrirbyggja stíflu eftir hjáveituaðgerð (CABG), við kransæðaþræðingu (coronary angioplasty), nema meðan 

á bráðafasanum stendur, sem annars stigs forvörn gegn skammvinnum blóðþurrðarköstum (TIA) og blóðþurrðarköstum í heila (CVA), að 

því tilskildu að blæðingar innan heila hafi verið útilokaðar. Notkun Hjartamagnýl er ekki ráðlögð við bráðaaðstæður. Notkun þess er 

takmörkuð við annars stigs forvarnir með langvinnri meðferð. Fylgið ávallt leiðbeiningum læknis um skammta og ly�agjafir. Töflunum 

skal kyngja heilum með 1/2 glasi af vatni. Vegna sýruþolnu húðarinnar skal ekki mylja, brjóta eða tyggja töflurnar, húðin kemur í veg 

fyrir ertandi áhrif í meltingarvegi. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða 

ly�afræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serly�askra.is

Fyrir þig, hjartað mitt

Hjartamagnýl®
– Dýrmæt forvörn
75 mg sýruþolnar töflur


