
3. tölublað

22. árgangur

Desember 2019

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



Hjá Pacta starfa um 30 lögfræðingar á 14 starfsstöðvum 

víða um land. Lögmenn Pacta búa yfir víðtækri 

reynslu og þekkingu á flestum sviðum lagaumhverfis 

sveitarfélaga, fyrirtækja, stofnana og einstaklinga. 

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

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

traust viðskiptasamband og persónulegt tengslanet við virtar 
lögmannsstofur víða um heim. www.parlex.org
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Svona á sjónvarp 
að vera um jólin
Í Sjónvarpi Símans Premium getur öll fjölskyldan horft á það sem 
hún vill í sjónvarpi og snjalltækjum. Jólalegt úrval af kvikmyndum, 
sjónvarpsþáttum og barnaefni ásamt Enska boltanum.

Þú getur meira með Símanum

34.990 kr.

Samsung spjaldtölva 19.990  kr.

JÓLATILBOÐ!

30 dagaSjónvarp Símans Premium fylgir! 
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Sendum Einingar-Iðjufélögum

svo og landsmönnum öllum

hugheilar jóla- og nýársóskir!
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S  430 1800
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Starfsfólk Enor 
óskar félagsmönnum Einingar-Iðju

gleðilegra jóla
og farsæls nýs árs.

HLUTI AF FJÖLSKYLDUNNI
Dálæti sumra á Kofareykta hangikjötinu frá Kjarnafæði virðist engum takmörkunum háð.
Það er vissulega skemmtilegt að ljúffengt hangikjötið öðlist þann virðingarsess sem hér 
má sjá, en auðvitað nýtur það sín betur á matarborðum landsmanna, þar sem það hefur 
í áranna rás glatt og satt Íslendinga og skapað sannkallaða hátíðar- og jólastemmningu, 
enda um sérlega bragðgott hangikjöt að ræða.
Kofareykta hangikjötið frá Kjarnafæði er sérvalið fyrsta flokks lambakjöt með ljúffengu, ríku og hefðbundnu 
íslensku reykbragði, verkað og reykt af kjötiðnaðarmeisturum fyrirtækisins.
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Nýlega lét félagið, í samstarfi við AFL star-
fsgreinafélag, 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. átta ár. Helstu niðurstöður 
liggja nú fyrir og eru væntanlegar inn á 
heimasíðu félagsins fyrir jól. Það er alltaf 
fróðlegt að bera þær saman við niður-
stöður síðustu ára og sjá hvort miklar 
breytingar hafa átt sér stað.

40,6%svarendavorukarlaren59,4%kon-
ur. 19 ,8% svarenda voruundir25 ára aldri,
23%voruáaldrinum25-34ára,rúmlega15%
voru á aldrinum 35-44 ára, tæplega 17%
á aldrinum45-54 ára og rúmlega25%voru
55áraeðaeldri.

MikilánægjaermeðþjónustuEiningar-Iðju
ogfélagiðsjálft.Tæplega97%svarendasögð-
ustverasáttireðahvorkinéerspurtvarhvort
viðkomandiværisáttureðaósátturviðEiningu-
Iðjuog97,5%merktuviðánægðureðahvorki
néerspurtvarhversuánægðureðaóánægður
ertu með þjónustu Einingar-Iðju þegar á
heildinaværilitið.Þettaeruaðeinsbetriniður-
stöðurenásíðustuárum.

Í könnuninni voru margir þættir kannaðir,
m.a. umheildarlaunogdagvinnulaun, vinnu-
tíma,vinnuálag, launaseðla,kjarasamningaog
starfsumhverfi. Einnig var t.d. spurt hversu
jákvæður eða neikvæður viðkomandi var
gagnvart því að taka þátt í starfi á vegum
Einingar-Iðju.Rúmlega94%svarendasögðust
vera jákvæður eða hvorki né gagnvart þeirri
spurningu.

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

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

Vinningsnúmer
Könnuninvarlíkahappdrættismiðiþvíallirsem
tókuþáttgátuunniðveglegavinninga. Íbréf-

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

Tveirvinningaraðupphæðkr.150.000,eitt
stk.áhvortfélag:ElínrósSveinbjörnsdóttir.

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

Fjórir vinningar, vikudvöl í orlofsíbúðum
félaganna.Tvöstk.áhvort félag:ÓlöfGréta
HansdóttirogStefánAtliAgnarsson.

Þegar Elínrós mætti á skrifstofu félagsins á
Akureyritilaðnáívinningsinnþásagðihúnað
húnhefðinúekki verið lengi að svaraþóað
spurningarnarhefðuveriðþónokkrar.„Þaðer
alveggreinilegtaðþaðborgaðisigaðtakafrá
smá tíma til að svara þessari könnun,“ sagði
Elínrósmjögsáttmeðvinninginn.

Í ár lentu einnig 20 þátttakendur strax í
happdrættispotti, 10 frá hvoru félagi, voru í
raun dregnir út áður en þeir svöruðu. Hinir
heppnu vinningshafar fengu tilkynningu um
þaðum leiðogþeirhöfðu lokiðviðað svara
könnuninni, um var að ræða kr. 15.000 inn-
eign á debetkorti sem þeir nálguðust á skrif-
stofu félagsins á Akureyri. Aðeins sjö þeirra
sem dregin voru út svöruðu sem þýðir því
miðuraðþrír félagsmennEiningar-Iðjumisstu
af því að fá vinning upp á kr. 15.000. Það
geturborgaðsigaðtakaþátt!

Eining-Iðja óskar vinningshöfum til 
hamingju.

Mjög mikil ánægja með félagið  
og þjónustuna

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

 Skrifstofan á Dalvík verður lokuð föstudaginn  
20. desember.

Skrifstofan í Fjallabyggð verður lokuð  
23. og 27. desember.

Fimmtudaginn 2. janúar verður lokað á öllum skrifstofum félagsins en við 
opnum aftur á hefðbundnum tíma föstudaginn 3. janúar 2020.
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Samband íslenskra sveitarfélaga ákváðu einhliða þann 28. 
október sl. að vísa yfirstandandi kjaradeilu til Ríkissáttasemjara. 
Ástæðan sem tilgreind var og vísað til er ályktun sem samþykkt 
var í tilefni af kvennafrídeginum á þingi SGS sem fram fór í vik-
unni á undan. Þar var meðal annars fjallað um stöðu ófaglærðra 
verkakvenna og stöðuna í kjaradeilunni.

Búiðeraðhaldanokkra fundihjásáttasemjaraogþegarblaðið fór í
prentunvarbúiðaðboðafund13.desember.

Búiðeraðnásamkomulagiummargtenýmislegtstendurennútaf
borðinu,sérstaklegavarðandivinnutímastyttingunafyrirvaktavinnufólk.

Þaðsamamáíraunsegjaumstöðunasemuppervarðandisamning-
ana við ríki. Helsta ágreiningsefnið er vinnutímastyttingin fyrir félags-
mennsemeruívaktavinnu.

Lítiðannaðvarhægtaðsegjaumgangviðræðnannaþegarblaðiðfór
íprentun.Fylgistvelmeðáheimasíðufélagsins,www.ein.is,þvíþarverða
settarinnfréttirafgangimála.

Staða samningaviðræðna við ríki og sveitarfélögin

Um miðjan nóvember hélt félagið tvo fundi með trúnaðarmönnum Einingar-Iðju sem 
starfa hjá ríki og sveitarfélögum þar sem Björn formaður félagsins fór yfir stöðuna sem 

uppi er í samningaviðræðunum. Góð mæting var á fundina sem fóru fram annars vegar 
á Akureyri og hins vegar í Fjallabyggð.

Nýr samningur 
við Iðnaðarsafnið
Í byrjun desember var skrifað undir nýjan samn-
ing á milli Einingar-Iðju og Iðnaðarsafnsins á 
Akureyri um að félagið styrki safnið með fram-
lagi næstu þrjú árin, en um næstu áramót renn-
ur út samstarfssamningur sem gerður var árið 
2016. Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-
Iðju, og Jóna Sigurlaug Friðriksdóttir, safnstjóri 
Iðnaðarsafnsins, skrifuðu undir samninginn.

Á Iðnaðarsafninu má sjá grunninn af því sem
félagsmennhafaveriðaðvinnaviðásíðustuáratug-
umogsegirBjörnþvínauðsynlegtaðhaldaíþásögu
semgertermeðfrábærumhættiáIðnaðarsafninu.

Samningurinn handalaður.

 sími 460 5720 - www.simey.is

2019JÓL

ÞAKKAR FYRIR FRÁBÆRT SAMSTARF  Á ÁRINU
OG ÓSKAR ÖLLUM 

 SÍMEY

HLÖKKUM TIL AÐ VERA MEÐ YKKUR 2020! 

Emil, Helgi, Helgi Þorbjörn, Ingunn helga,
kjartan, Kristín björk, Kristjana, sandra, 
sif, Sóley, Sigrún og Valgeir
 

Gleðilegra jóla
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Á stjórnarfundi félagsins í október var ákveðið að styrkja 
Grófina – geðverndarmiðstöð um kr. 100.000 og fór 
Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju, og afhenti 
styrkinn. Björn sagði m.a. við það tækifæri að mjög mikið 
væri leitað í sjúkrasjóð félagsins og að í fyrra hefðu 
greiðslur til félagsmanna úr sjúkrasjóðnum numið 
rúmum 163 milljónum króna. „Það eru tveir málaflokkar 
sem eru áberandi stærstir þegar við skoðum beiðnir í 
sjóðinn og eru geðvandamál annar þeirra. Það er því 
miður alltaf að aukast að verið sé að sækja um í sjóðinn 
vegna kvíða og ýmissa geðvandamála. Það er áberandi 
að stærsti hópurinn sem þar á í hlut er unga fólkið okkar. 
Við vonum að þessi styrkur muni nýtast vel í ykkar góða 
starfi.“

Grófin–geðverndarmiðstöðhófstarfsemiáalþjóðlegageð-
heilbrigðisdaginnþann10.október2013aðfrumkvæðiogá
ábyrgð Geðverndarfélags Akureyrar og nágrennis. Á heima-
síðuGrófarinnarsegiraðGrófinséávöxturgrasrótarhópsnot-
endaogfagfólks,semhittistávikulegumfundumumtveggja
áraskeið.Niðurstaðaþeirrarvinnuvaraðbyggjaá10árafar-
sælustarfiHugaraflsíReykjavíkogtókGeðverndarfélagiðafskarið
sumarið2013umaðtakaáleiguhúsnæðiðaðHafnarstræti95oghefja
starfseminaalfariðmeðsjálfboðastarfi,ítraustiþessaðönnurmeginstoð
Hugaraflsmódelsins,launaðstarffagaðila,yrðiaðveruleikaífyllingutím-
ansmeðstuðningiopinberraaðila.

Grófin–geðverndarmiðsöð starfar samkvæmthugmyndafræði vald-
eflingar(Empowerment),þarsemáherslaneráaðeinstaklingurinntaki
ábyrgðáeiginbataogaðöllvinnafariframájafningjagrunni.

Innan Grófarinnar starfar einnig Unghugahópur, en það er hópur
hugsaðurmeirafyriryngrafólkið–18áraogeldri,enhægteraðkynna
sérþannhóp,semogfleiratengtGrófinniáheimasíðunniþeirra.

Markmið Grófarinnar
Aðskapatækifærifyrirþásemglímaviðgeðraskaniraðvinnaísínum

bata á eigin forsendum og eigin ábyrgð í samræmi við hugmynda-
fræðivaldeflingar.
Aðskapavettvangfyrirallaþásemviljavinnaaðgeðverndarmálumá

jafningjagrunni, hvort sem þeir kallast notendur geðheilbrigðisþjón-
ustunnar, fagaðilar, aðstandendur þeirra sem glíma við geðraskanir,
eðaerueinfaldlegaáhugamennumframfarirígeðheilbrigðismálum.
Aðbætalífsgæðiþátttakenda.
Aðeflavirknifólkssemglímirviðgeðsjúkdómaíhinudaglegalífi.
Aðstandafyrirhópastarfifyrirnotendurogaðstandendur.
Aðstandafyrirfræðslufyrirnotendurogaðstandendur.
Aðstuðlaaðaukinniþekkinguábataferlinumeðáhersluáaðhægtsé

aðnábataogaðhægtséaðfarafjölbreyttarleiðiríbataferlinu.
Aðmiðlavonogreynslumillinotenda.Voninerlykilatriðiíþvíaðná

bata.
Aðvinnaaðfræðsluogforvörnumísamfélaginutilaðaukaskilningog

dragaúrfordómumgagnvartþeimsemeruaðglímaviðgeðraskanir.
Aðstuðlaaðbættrinálgunígeðheilbrigðiskerfinuþarsemhugmyndir

valdeflingar um notendasýn og bataferli á jafningjagrunni fái aukið
vægi.

Styrkur til Grófarinnar - geðverndarmiðstöðvar

Björn ásamt forstöðumanni Grófarinnar, Valdísi Eyju Pálsdóttur sálfræðingi og Friðriki Einarssyni, for-
manni stjórnar Grófarinnar.

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

Útborgun 30. desember 2019
Greiðsladagpeningaogstyrkjavegnadesembermánaðarfer
fram30.desembernk.ogverðurþaðsíðastigreiðsludagurá
þessuári.

Skilaþarfgögnumtilfélagsinsísíðastalagi18.desembertil
aðnáþessariútborgun.Þaðsemkemur inneftirþanntíma
verðurgreittílokjanúar2020.
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Ekki gefa bara eitthvað, 
gefðu frekar hvað sem er.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Með gjafakorti Landsbankans er 

ekkert mál að velja réttu jólagjöfina. 

Þú ákveður upphæðina og sá sem 

þiggur velur gjöfina. Þú færð gjafa- 

kortið í næsta útibúi.

Leiðandi á
landsbyggðunum

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

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

www.n4.is N4sjonvarpTímaflakk N4 blaðið N4 hlaðvarpN4sjonvarp

N4 ER ÞAR SEM ÞÚ VILT
- ÞEGAR ÞÚ VILT



Eining-Iðja minnir félagsmenn sína á, að 
þeir eiga rétt á að fá greidda desember-
uppbót samkvæmt kjarasamningum. 
Upphæðin er mismunandi eftir samning-
um og við hvaða tímabil er miðað til skil-
greiningar á fullu starfi. Uppbótina skal 
greiða í einu lagi og ofan á hana reiknast 
ekki orlof. Uppbótin er föst krónutala og 
tekur ekki hækkunum skv. öðrum ákvæð-
um kjarasamninga. Við starfslok á að 
gera upp áunna desemberuppbót.

Þegarþettaer skrifaðvarekkiennbúiðað
semjaviðríkieðasveitarfélöginogþvígildaþar
sömuupphæðirog í fyrra. Þegarbúiðverður
að semja við ríki og sveitarfélögin þarf að
greiðauppbótmiðaðviðþaðsemsamiðverð-
urum.Fylgistmeðáwww.ein.isþvíþarverða
settar inn réttar upphæðir um leið og samn-
ingarnást.

Almenni markaðurinn – kr. 92.000
Þeirsemeruístarfifyrstuvikuídesembereða
hafaveriðsamfellt ístarfihjáatvinnurekandaí
12 vikur á síðustu 12 mánuðum eiga rétt á

uppbót eigi síðar en 15. desember. Fullt árs-
starfm.v.45vikureða1.800klst.átímabilinu
1.janúartil31.desember.

Starfsmaðursemeríráðningarsambandivið
fyrirtækienerekkiá launaskrávegnahráefn-
isskortseðavegnaveikinda ídesembermissir
ekki rétt til desemberuppbótar og reiknast sá
tími með við útreikning desemberuppbótar
mætihann til vinnuað lokinni fjarveruvegna
hráefnisskorts.

Ríkið - miða skal við kr. 89.000 kr. þar 
sem upphæð þessa árs hefur ekki verið 
ákveðin vegna þess að samningaviðræð-
ur standa enn yfir.
Þeirsemeruviðstörffyrstuvikunóvembereða
hafastarfaðí13vikursamfelltáárinuskulufá
greidda desemberuppbót 1. desember ár
hvert.Fulluppbótmiðastviðfulltstarftímabilið
1.janúartil31.október.

Hafi starfsmaðurinn gegnt hlutastarfi eða
unniðhlutaúrári,skalhannfágreittmiðaðvið
starfshlutfall á framangreindu tímabili.Á sama
háttskaleinnigstarfsmaðursemlátiðhefuraf
starfienstarfaðhefursamfelltía.m.k.3mánuði

(13vikur)áárinu,fágreiddadesemberuppbót,
miðaðviðstarfstímaogstarfshlutfall.Samagild-
irþótt starfsmaður sé frá störfumvegnaveik-
indaeftiraðgreiðsluskyldustofnunarlýkureða
íalltað6mánuðivegnafæðingarorlofs.

Sveitarfélög – miða skal við upphæð síð-
asta árs kr. 113.000 þar sem upphæð 
þessa árs hefur ekki verið ákveðin vegna 
þess að samningaviðræður standa enn 
yfir.
Þeirsemstarfaðhafafrá1.septemberskulufá
greidda desemberuppbót 1. desember ár
hvert.Fulluppbótmiðastviðfulltstarftímabilið
1.janúartil30.nóvember.

Þeir sem láta af störfumá árinueiga rétt á
desemberuppbót hafi þeir starfað samfellt í 6
mánuði.Greittermiðaðviðstarfstímaogstarfs-
hlutfallogmiðastþá tímabiliðvið1. janúar til
31.desember.

Á heimasíðu félagsins, www.ein.is, má 
finna töflur sem sýna upphæð desember-
uppbótar miðað við starfshlutfall og starfs- 
tíma.

Desemberuppbót 2019

Gestir á Illugastöðum um jól og áramót 
2019-2020, gott er að hafa eftirfarandi í 
huga:

Umjólogáramótverðurafgreiðslanopiná
hefðbundnum tíma föstudaginn 20. des-
ember (milli kl. 16 og 21), mánudaginn
23. (milli kl. 16 og 17), föstudaginn 27.
(milli kl. 16 og 21) og mánudaginn 30.
desember(millikl.16og17).Fráogmeð
fimmtudeginum2.janúarverðuropiðeins
ogvenjulega.

Efsnjóarerekkihægtaðreiknameðsnjó-
mokstriíFnjóskadal24.tilogmeð26.des-
embereða31.desemberog1.janúar.Það
samaáviðumsvæðiðsjálftáIllugastöðum.
Þádagasemmokaðverður,efþörfkrefur,
verður bara mokað einu sinni á dag. Ef
veðurútliter tvísýnterekkivístaðmokað
verði þann daginn, heldur færist það á
næstadag.

 Nauðsynlegt er að láta vita á auglýstum
opnunartíma í síma 462 6199 ef gestir
komastekkiáþeim tíma, svohægt séað
geraráðstafanirvarðandilykla.

Ætlar þú að dvelja um jólin á Illugastöðum?

Illugastaðir.

10
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Í lok október skrifaði Björn Snæbjörnsson, 
formaður félagsins, undir samstarfssamn-
ing við Símenntunarmiðstöð Eyjafjarðar. 
Markmið samningsins er að skapa enn 
fleiri möguleika fyrir félagsmenn Einingar-
Iðju til að sækja sér fræðslu og auka við 
starfstengda hæfni sína. 

„Félagið hefur átt mjög gott samstarf við
SÍMEY til fjöldaáraenmeðþessumsamningi
er komin meiri festa í samstarfið. Fulltrúar frá
SÍMEYsátut.d.nýveriðfundmeðfræðslunefnd
félagsinsþarsemfariðvaryfirýmismáltengd
námskeiðahaldi. Slíkir fundir verða haldnir
reglulegahéðanífráogmunSÍMEYkappkosta
að endurspegla þær þarfir er birtast innan
félagsinsvarðandisímenntun.

Þá hefur SÍMEY líka tekið að sér að halda
utanumdyravarðanámskeiðsemfélagiðhefur
verið með í samstarfi við Lögregluna á
Norðurlandieystraundanfarnaáratugi.Égbind
miklar vonir við þetta samstarf og tel það til
heillafyrirokkarfélagsmenn,“segirBjörnSnæ-
björnsson.

SÍMEY býður upp á fjöldamörg námskeið
semerubæðistarfstengdogtengdáhugamál-
um hvers og eins. Fjölmörg námskeið og
námsleiðireruíboðioggetaáhugasamirkíktá
www.simey.istilaðsjáhvaðeríboði.

Vert er að minna félagsmenn sem starfa hjá 

ríki og sveitarfélögum á að starfsmenntasjóðirnir 
Sveitamennt og Ríkismennt greiða námskeiðs-
gjald vegna þátttöku almennra starfsmanna 
sveitarfélaga og ríkisins. Þetta á einnig við um 
stofnanir ríkis og sveitarfélaga sem eru aðilar að 
Sveitamennt og Ríkismennt.

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

Lífeyrisréttindi grundvallast af þeim iðgjöldum sem skila 
sér til sjóðsins.

Fékkst þú sjóðfélagayfirlit?

Óskum sjóðfélögum 
og landsmönnum öllum 

gleðilegra jóla!

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

Það er mikilvægt að bera iðgjaldagreiðslur saman við 
launaseðla.

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

Samstarfssamningur við SÍMEY

Að lokinni undirskrift. F.v.: Björn Snæbjörnsson, Ingunn Helga Bjarnadóttir, verkefnastjóri og ráðgjafi hjá SÍMEY,  
og Valgeir Magnússon. framkvæmdastjóri SÍMEY.
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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  
ferðirnar hér fyrir neðan.

ÍtölskuAlparnirogGarda
-6.til14.júní2020
Fariðverður til Ítalíudagana6. til14. júní2020,efnægþátttaka fæst.
Hámark50manns.FlogiðverðurfráKeflavíktilMunchenogheimaftur
tilKeflavíkurfráMílanó.

Áfyrstadegiverður flogið fráKeflavík tilMunchenogekiðsemleið
liggur til þýska skíðabæjarins Garmisch-Partenkirchen. Gist verður eina
nóttáHotelKönigshof.

ÁöðrumdegiverðurhaldiðsuðurábóginnyfirBrennerskarðíAust-
urríki tilBrixen íSuður-Tírólá Ítalíu.GistáHotelGrünerBaum í fimm
nætur.

ÁþriðjadegiverðurfarindagsferðtilDólómítafjallgarðsinssemereinn
þekktasti fjallgarður í Ölpunum. Hann er á heimsminjaskrá UNESCO.
FariðmeðkláfuppáPordojfjallsemeríumþaðbil3.000metrahæð.
ÁheimleiðekiðframhjáRosengarten-tindunum

ÁfjórðadegiverðurfariðtilAlpabæjarinsSt.UlrichíValGardenasem
erafarfallegurogþekkturfyrirútskurð.ÞettaerfæðingarstaðurSigurðar
Dementzóperusöngvariogtónlistarkennara.Fariðverðurmeðkláfuppá
SeiserAlm,semerhæstahálendissléttaEvrópu.

ÁfimmtadegiverðurekiðtilMerano,borginvaráðurhöfuðborgTíról.
Á heimleiðinni verður klaustrið Neustift heimsótt og þar verður vín-
smökkun.

Á sjöttadegi förumviðmeðkláfiuppáheimafjallBrixen semheitir
Plose(2.542metrar).

ÁsjöundadegikveðjumviðBrixenoghöldumtilRoveretoíVallagarina
ínágrenniGardavatns.GistáHótelLeond‘Oroítværnætur.

ÁáttundadegiverðurfariðísiglinguáGardavatnifrábænumRivadel

Garda til bæjanna LimoneogMalcesine. Eftir siglingu er frjáls dagur í
Riva.

Á níunda degi verður ekið til Milanó og flogið heim til Íslands
kl.20:40.LendingíKeflavíkkl.22:55.

Leiðsögumaður verður Harpa Hallgrímsdóttir og fararstjóri
BjörnSnæbjörnsson.

Verðkr.262.000ámannítveggjamannaherbergienkr.
292.000íeinsmannsherbergiÓafturkræftstaðfestingargjalder
kr.50.000semþarfaðgreiðainnan10dagafrápöntun.

Athugið! BoðiðverðuruppárútuferðtilKeflavíkur5. júníogheim
14.júní.EinnigverðurboðiðuppágistinguíKeflavíkaðfararnótt6.júní
efeinhveróskareftirþví.

Dregnirverða18orlofspunktarfrápunktaeignþeirrasemfaraíferðina.

Innifaliðíverði:
 Akstur:Alluraksturerlendis.
 Flug:Keflavík–Munchen–Mílanó-Keflavík.
 Gisting:Áttanæturítveggjamannaherbergjumáhótelum
meðmorgunverði.
 Áttakvöldverðirinnifaldirerlendis.

Ekkiinnifaliðíverði:
 Ferðiroggistinginnanlands
 Aðgangseyrirísöfn,kláfaogaðraáhugaverðastaðiþarsemþarf

aðborgainn.
 Vínsmökkun.
 SiglingáGardavatninu.

Flateyjardalur
Farin verður dagsferð út í Flateyjardal laugardaginn 29. ágúst 2020.
Hámarksfjöldier90manns.

FariðverðurmeðrútufráAkureyri.Nauðsymlegteraðhafameðsér
nestitildagsins,annaðengrillmat.

Ferðinkostarkr.5.000ámann,innifaliðerakstur,grillmatur,
safarogmeðlæti.

Leiðsögumaðurverðurmeðíför.

Orlofsferðir Einingar-Iðju á árinu 2020
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Bragðið sem býr 
til jólin

– VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU

RIDING TOURS
Join us for some

to experience the Icelandic nature on horseback!

Grýtubakki II
Akureyri 601

Tel. +354 896 1879 | +354 893 1879
www.polarhestar.is

polarhestar@polarhestar.is

Einsdagsferðin
HinárlegaeinsdagsferðfyriraldraðaEiningar-Iðjufélagaverðurfarin26.júní2020.
FariðverðurausturíBárðardalþarsemsnæddurverðurhádegisverður.Þaðanverður
farið í Mývatnssveit, ekinn Aðaldalurinn og að lokum til Akureyrar. Kaffi verður
drukkiðáStórutjörnum.

Ferðinkostarkr.5.000ámann.

Allarnánariupplýsingarumferðatilhögunogskráningíferðirnarverðurá
skrifstofumfélagsins,sími4603600eðanetfangiðein@ein.is,fráföstudeg-
inum 3. janúar 2020. Þá verður hægt að skrá sig í utanlandsferðina og í
ferðinaútíFlateyjardal.

Athugið að síðar verður auglýst hvenær byrjað verður að skrá í eins 
dags ferðina.
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Fyrir rúmu ári var Drífa Snædal kosin for-
seti ASÍ og varð þar með fyrsta konan í 
rúmlega 100 ára sögu sambandsins til að 
gegna embættinu. Tíðindamaður blaðsins 
heyrði í Drífu og fékk hana til að vera 
með smá hugleiðingu um þessi merku 
tímamót og árið í embætti.

ÞegarégtókviðembættiforsetaASÍfyrirári
síðan var ég fyrsta konan til að gegna emb-
ættinu ímeiraen100árasögusambandsins.
Tilfinninginvarnánastyfirþyrmandi(égklökkn-
aðismáíþakkarræðunni)ogégupplifðiþetta
semsögulegastundþóéghafiekkilagtmikla
áherslu á kynmitt í aðdraganda kjörsins. Það
hefur tekið miklu lengri tíma fyrir verkalýðs-
hreyfinguna að jafna kynjahlutföll heldur en
aðrarlýðræðislegarhreyfingarogerþaðsenni-
lega vegna uppbyggingar hreyfingarinnar og
hversu lengi fólk situr sem kjörnir fulltrúar
innanhennar.Svomábendaáþaðaðásínum
tíma voru félög verkakarla og verkakvenna
sameinuð og í grófum dráttum urðu
formenn í verkakarlafélögunum
áfram formenn í nýju félagi en
konurnarvaraformenn.Þettaerað
sjálfsögðuóþolandiástandogekki
nóg að kjósa konu sem forseta ef
aðrar kynjabreytur halda sér. Sem
beturferþátókstlíkaaðlagakynja-
hlutföll í miðstjórn ASÍ á síðasta
þingi þannig að loksins er verka-
lýðshreyfingin að ná því sem telst
ásættanlegt þó víða þurfi enn að
taka til hendinni. Enn finnég fyrir
rótgrónum kynjuðum viðhorfum
og ímynd samfélagsins af verka-
lýðshetjuerennkarlmaðurinnsem
rífurkjaftoghefurhátt.Konurhafa
oftogtíðumaðraraðferðir,þóþað
sé vissulega ekki algilt, og hljóta
fyrir vikið gagnrýni fyrir að taka
ekki nóg af skariðog veraof var-
kárar. Þaðþarfhins vegar ekki að
veragallinemasíðursé.

Spennandi tímar
Ég tek við á óskaplega spennandi
tíma í hreyfingunni en ég tel mig
hafa fundið fyrir því síðan ég hóf
störfinnanhennaraðverkalýðsmál
hafatekiðsífelltmeiraplássíþjóð-
málaumræðunni og er það vel.

Auðvitaðáaðræðaverkalýðsmál,kaupogkjör
og almenn lífsskilyrði alltaf og alls staðar.
Hreyfingin er hins vegar stór og sterk og
margar raddir innan hennar og það er mikil
áskorunaðnásamkomulagi,sáttogmálamið-
lunum.Þaðhefurtekistvonumframarívetur.
Að auki höfum við verið í góðu samstarfi og
samráði við aðrar hreyfingar og nefni ég þar
Öryrkjabandalagiðsemdæmi.Éghefáhugaá
aðeflasamstarfiðútáviðennfrekarmeðsam-
ráðiogsamtaliviðfélögaldraðra,neytendaog
leigjendasvodæmisétekið.Sömuleiðishöfum
viðSonja Þorbergsdóttir, formaðurBSRB, lagt
mikið upp úr góðu samstarfi á milli þessara
burðarstólpa íslenskra stéttarfélaga og eigum
samstarfumfjöldaverkefna.Éghefþáeinföldu
sýnaðskipulaghreyfingarinnar,hvortsemþað
erbarainnanASÍeðaverkalýðshreyfingarinnar
í heild, má ekki þvælast fyrir þeim skyldum
semviðberumgagnvartokkarfélagsmönnum.
Almennir félagar eiga þá skýlausu kröfu á

okkuraðviðþróumokkarstarfsemiþannigað
þaðþjónustiþábestáhverjumtíma.

Ég er til dæmis sannfærð um að það sé
einungis tímaspursmál hvenær ASÍ og BSRB
sameinistundireinnhattogverðiöflugribak-
hjarlvinnandifólks.Samamásegjaumlands-
samböndinokkar,enviðþurfumaðfinnaleið-
ir til að efla okkur út frá atvinnugreinum sér-
staklega til að geta samið á grundvelli greina
og stutt betur faglega við okkar félagsmenn.
Hvarsemégkemaðræðaviðkjörnafulltrúaí
okkargóðuhreyfingubiðégþáumaðspyrja
sig þeirrar spurningar hvernig við myndum
byggjaupphreyfinguídagefviðværummeð
autt blað. Í þeirri spurningu felst hvernig við
þjónustum okkar félagsmenn sem best og
sækjumframíréttindumþeirra.

Rannsóknarstofnun í vinnu-
markaðsfræðum
Hluti af því að sækja fram um betri rétt og

aukin lífsgæði er að framleiða þekk-
ingu á okkar forsendum sem við
getumnýttíviðræðumviðatvinnu-
rekendur og stjórnvöld og í al-
mennumumræðum.Viðerumþví
aðstofnarannsóknarseturvinnandi
fólkstilaðeflaokkuráþessusviði.
Við höfum mýmörg dæmi um
hvernigokkarrannsókniroggrein-
ingar geta skipt sköpum í hags-
munabaráttu og nefni ég þar
skýrslunaumlaunaþjófnað,skýrslu
umskattbreytingarogáhrifþeirraá
launafólk og margt fleira. Þessar
greiningar komu heldur betur að
notum í viðræðum við stjórnvöld
ogþeimárangri semviðnáðum í
lífskjarasamningunum og eftirmála
þeirra.

Öll lífsgæði  
almennings eru undir
Viðtókumansistórtuppíokkur í
viðræðunum í vor, bæði við at-
vinnurekendur og ekki síst stjórn-
völd og kom þá berlega í ljós að
verkalýðshreyfinginfjallarekkibara
um kauptaxta heldur eru öll lífs-
gæði almennings undir. Skattar,
réttindiávinnumarkaði,húsnæðis-
mál og fjármálakerfið er á borði

Drífa Snædal, forseti ASÍ 
- fyrst kvenna til að gegna embættinu í meira en 100 ára sögu sambandsins

Drífa Snædal, forseti ASÍ.
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okkar sem gerir auðvitað verkalýðsbarátt-
unafjölbreytta,flóknaogsvakalegaspennandi.
Með yfirvofandi breytingum bæði í tækni og
loftslagsvá mun eðli baráttunnar breytast líka.
Ekkierhægtaðreiknameðendalausumhag-
vexti í framtíðinni og sjónum verður frekar
beintaðskiptingugæðanna.Útumallanheim
sjáum við mikil mótmæli og jafnvel byltingar
vegna breytinga á velferðarkerfum og þessi
átökfjallaígrunninnumskiptingugæða,jöfn-
uðogjafnrétti.Viðerumkominaðendastöðí
misskiptingunni í heiminumogþau samfélög
sem tryggja ekki sanngjarna skiptingu gæð-
anna verða átakasamfélög. Besta leiðin til að
tryggjasanngjarntsamfélagerígegnumskatta
ogvelferðogþvíverðurumræðaumskattkerfi,
auðlindagjöldogvelferðfyrirferðameiriánæstu
árumogáratugumenernúþegar.

Samfélagið okkar er þeirrar gerðar að við
höfumallarforsendurtilaðstandaokkurvelí
þeimverkefnumenþaðmunmætaandstöðu
þeirrasemeigaauðinnogætlaekkiaðsleppa
hendinni af völdum og peningum. Verkefnin
framundaneruþví bæði kunnuglegogný af
nálinniensterkverkalýðshreyfingerlykillinnað
réttlátum framförum. Þar stöndum við vel að
vígi hér á landi, reyndar betur en í flestum
öðrumlöndum.

Upplýsingagjöf skiptir máli
Það er ágætt að líta í kringum okkur til ná-
grannalandanna og jafnvel lengra til að skilja
hvaða árangri íslensk verkalýðshreyfing hefur
náð en það er sannanlega ekki sjálfsagður
árangur.Viðmættumverabetri íaðsegja frá
honum en í amstri dagsins verður það oft
útundan að gera samfélaginu grein fyrir að

hverjuviðerumaðvinnahverjusinni.Égskildi
þaðumleiðogégmætti til starfasemforseti
aðégþyrftiaðkomaupplýsingagjöffrámér í
fastarskorður.Þessvegnaákvaðégaðbyrjaað
skrifa föstudagspistlasvoégmyndinúörugg-
legaeftirþvíaðlátaeitthvaðfrámérfara.Mér
leiðist að fylgjast með öllu á Facebook og
bregðastviðþarendaerþaðfrekarömurlegur
vettvangur til almennra skoðanaskipta en á
sama hátt á fólk heimtingu á að vita hvaða
áherslurégoghreyfinginleggur.Þettavarþví
ágætis niðurstaða og ég reyni að halda þeim
við þó vissulega hafi einhverjir föstudagar
dottið niður. Til dæmis þótti mér ekki óhætt
að greina frá afstöðu minni til undirokun-
ar Palestínumanna á meðan ég var stödd í
Palestínu og því varð föstudagspistillinn að
mánudagspistli.

Verkalýðshreyfingin er alþjóðleg
Palestínuferðin sem ASÍ skipulagði í október
var dæmi um nauðsyn þess að líta út fyrir
landamæriokkarfámennalandsogsýnaundir-
okuðum félögum í öðrum löndum samstöðu.
Palestínaerhernumiðlandogermarkvisstog
skipulegaþrengtað frelsiog réttindumþeirra
semlandiðbyggjabæðimeðlagasetninguog
hreinlega múrum. Það skilja þetta fáir nema
hafakomiðþangaðogekkisísttalaðviðfólkí
friðarhreyfinguPalestínumanna,stéttarfélögum
og kvennahreyfingum. Við nutum þess að
spjallaviðþessafulltrúaogenginnkomósnort-
innúrferðinni.

Súgagnrýni sem fylgdi í kjölfarið áASÍog
migpersónulegaersprottinúrvanþekkinguá
aðstæðumogaftrúarlegumrótum.Églíthins
vegarástöðunafyrirbotniMiðjarðarhafssem

heimsvaldastefnuogvaldníðslufrekarentrúar-
bragðastríð enda hafa hinir ýmsu trúarhópar
lifaðþarnalengstafísáttogsamlyndi.Verka-
lýðshreyfingineralþjóðlegogágóðumdögum
kölluð stærsta friðarhreyfing heims og við
eigum að vera stolt af því að tilheyra miklu
stærra mengi en landamæri Íslands segja til
um.Viðeigum líkaað látaokkurvarðastöðu
mannréttindaíheiminum,sérstaklegaþarsem
kúgunerjafnaugljósogíPalestínu.

Mikil forréttindi
EftiraðhafasetiðeittársemforsetiASÍermér
efstíhugahvaðþaðerumikilforréttindiaðfá
aðvinnameðöllumþeimsnillingumsemskipa
hinar ólíku stöður innan hreyfingarinnar. Það
eru stórir persónuleikar sem eru eðli málsins
samkvæmtekkialltafsammálaenallirberahag
vinnandifólksfyrirbrjósti.Þaðskemmtilegasta
sem ég geri, og gefur mér byr undir báða
vængi, er aðhitta trúnaðarmennog almenna
félagsmennáfundumumalltland.Þarfinnég
vel hjartsláttinn í hreyfingunni, hinhversdags-
legu en jafnframt stóru vandamál vinnandi
fólkserutilumræðuogégkemríkariogbar-
áttuglaðari til verka eftir slíka fundi. Hreyf-
inginokkar er fjöreggþar semþúsundir taka
þátt sem kjörnir fulltrúar, trúnaðarmenn eða
almennir virkir félagsmennogþaðergott að
finna að fólki þykir vænt um hreyfinguna en
gerirjafnframtmiklarogríkarkröfurtilhennar.
Þannigáþaðaðveraogviðsemerumkjörin
til starfa þurfum að standa undir þeim vænt-
ingum að sækja ávallt fram og ekki síst verja
áunninréttindi.



Eining-Iðja hvetur félagsmenn sína, sem 
hyggjast sækja námskeið eða er í námi til 
að kanna rétt sinn á einstaklingsstyrkjum 
í gegnum fræðslusjóðina sem félagið er 
aðili að, Landsmennt, Sveitamennt og 
Ríkismennt. 

Félagsmaðursemunniðhefurfulltstarfía.m.k.
sexmánuðiafsíðustu24oggreitttilfélagsins
á þeim tíma á rétt á stuðningi til starfsnáms.
Einnigþarfaðgreiðatilfélagsinsmeðanánámi
stendur.Viðákvörðunupphæðarermiðaðvið
greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða, en
félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi
eða meira gefur fulla styrkupphæð. Umsókn
þarfaðberasttilfélagsinsinnan12mánaðafrá
dagsetningureiknings.

Fræðslustyrkirfélagsinsgetanumiðalltaðkr.
100.000ááriefviðkomandier í fullu starfi. ,
þó að hámarki 75% af kostnaði. Hjá Lands-
mennt er aldrei greitt meira en sem nemur
75%afheildarkostnaðiviðhvertnámskeið,en
þeir sem tilheyra Ríkismennt og Sveitamennt
eigaréttá90%endurgreiðsluafheildarkostn-
aðiþegarumeraðræðanámsemfélagsmað-
urákveðuraðfaraíogeríbeinusamhengivið
starfviðkomandi.

Tómstundanám
Sjóðirnir veita styrki vegna tómstundanám-
skeiða ýmiskonar og er endurgreiðsla vegna
þeirra75%af kostnaði en aldrei hærri en kr.
30.000ááriogdregstjafnframtafheildarupp-
hæðeinstaklingsstyrksþessárs

Uppsafnaður réttur;  
aukinn styrkur til náms
Félagsmennsemekkihafanýttsérréttsinnsíð-
ustuþrjáár,eigaréttástyrkalltaðkr.300.000
fyrir eitt samfellt nám/námskeið skv. reglum
sjóðanna.Ferðakostnaðurvegnanámsgeturað
hámarkiorðiðkr.100.000.-semhlutiafkostn-
aðináms/námskeiðsíþessutilviki.Greiðslurtil
sjóðsins þurfa að hafa borist sjóðnum að lág-
marki í 30 mánuði af síðustu 36 mánuðum
fyrirdagsetninguumsóknar.

Með umsókn um styrk skal skila reikningi
sem er á nafni félagsmanns þar sem fram
kemurnám/námskeiðslýsing,nafnogkennitala
fræðsluaðila. Ef ekki kemur framstaðfestingá
greiðslu á reikningi þarf að skila til viðbótar
staðfestinguágreiðslu,t.d.úrheimabankaeða
greiðslukvittun frá viðkomandi skóla/fyrirtæki.
Reikningurmáekkiveraeldrien12mánaða.

AðalbjörgG.Hauksdóttir,starfsmaðurfélags-
ins, ein@ein.is eða 460 3600, veitir nánari
upplýsingar um styrki úr fræðslusjóðunum.
Einnigerhægtaðnálgastallarupplýsingarum
sjóðinaáheimasíðufélagsins,www.ein.isundir
sjóðir og styrkir og á heimasíðum sjóðanna
www.landsmennt.is, www.rikismennt.is 
og www.sveitamennt.is.

Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka at-
vinnulífsinsogverkafólksálandsbyggðinni,um
er að ræða stéttarfélög innan Starfsgreina-
sambandsÍslands(SGS).Ríkismennterþróun-
ar- og símenntunarsjóður starfsmanna ríkisins
á landsbyggðinni innan aðildarfélaga SGS.
Sveitamennt er starfsmenntunarsjóður starfs-
manna sveitarfélaga á landsbyggðinni innan
aðildarfélagaSGS.

Fræðslustyrkir geta numið  
allt að kr. 100.000 kr. á ári

FyrráárinugerðiSímenntunarmiðstöðEyjafjarðar(SÍMEY)samningavið
starfsmenntunarsjóðina Sveitamennt, Ríkismennt um starfstengda
símenntun.Meðsamningnumvartekiðfyrstaskrefið íáttaðauknuog
markvissusamstarfiámilliaðilannaíþáguþekkingaröflunarstarfsmanna
ogsveitarfélagaogríkisstofnanaáNorðurlandi.

Þessi samningur þýðir að sjóðirnir munu greiða fyrir þátttöku þeirra
almennu starfsmanna sveitarfélaga og ríkisstofnana, stofnana þeirra og
sjálfseignastofnanasemeruaðilaraðSveitamenntogRíkismennt.Hérer
um að ræða þátttöku starfsmanna í starfstengdum námskeiðum sem
skipulögðeruafSÍMEY.

FélagsmenníEiningu-IðjusemeigaaðildaðRíkismenntogSveitamennt
getaþvísóttnámskeiðhjáSÍMEYoggreiðasjóðirnirfyrirþátttökuþeirra
aðfullu.

Athugið að þátttaka mun ekki skerða einstaklingsstyrki 
starfsmanna í starfsmenntasjóðum.
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Samningur um starfstengda símenntun
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Skólaheimsóknir í 10. bekk
Frá árinu 1998 hafa starfsmenn Einingar-Iðju farið í skólaheimsóknir í alla 10. 
bekki á félagssvæðinu. Vanalega er vorönnin notuð, en að ósk Akureyrarbæjar 
var ákveðið að fara í skólana á Akureyri í október. Farið verður með fræðslu í 
aðra skóla á félagssvæðinu næsta vor eins og áður. Anna Júlíusdóttir, varafor-
maður félagsins, sér um þessa fræðslu segir hún að krakkarnir væru upp  
til hópa mjög áhugasamir og kæmu yfirleitt með fjölmargar spurningar til 
hennar.

Þessifræðslaskilarsérmeðaukinniaðsóknungmennatilfélagsinsmeðallskynsmál,
en íþessumheimsóknumerm.a.dreiftbæklingnum„Láttuekkiplataþig!“ogkynnt
fyrirnemendumíhverjustarfstéttarfélagaerfólgiðogumréttindiogskyldurávinnu-
markaði.Bæklingurinnersérstaklegaætlaðurungufólkisemeraðstígasínfyrstuskref
ávinnumarkaði,enmeðhonumbýðurverkalýðshreyfinginalltungtfólkvelkomiðíhóp
félagasinnaogheitirþvíliðsinnisínuogvæntireinnigþátttökuungsfólksífélagslegu
starfihreyfingarinnar.

Starfsmennfélagsinshafaeinnigfarið íVerkmenntaskólannáAkureyriogMennta-
skólannáAkureyriogkynntfélagiðogfariðyfirréttindiogskyldurávinnumarkaði.

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

Aðfangadagureftirkl.12,jóladagur,gamlársdagureftirkl.12ognýársdagur.
Öllvinnaástórhátíðardögumgreiðistmeðtímakaupi,semer1,375%afmánaðar-

launumfyrirdagvinnu.
Fyrir yfirvinnu á öðrum frídögum skal greiða 80% álag á dagvinnutímakaup eða

1,0385%afmánaðarlaunumfyrirdagvinnu.Annaríjólumtelstalmennurfrídagur.
Ívaktavinnuerutiltværreglurumgreiðsluráþessumdögum.Annarsvegarhjáþeim

semfávetrarfríogsvohjáhinumsemekkierumeðvetrarfrí.
Starfsmennífullustarfi,semvinnareglubundnavaktavinnu,vinnasérinn12vetrar-

frídagaáárivegnasamningsbundinnahelgi-ogtyllidagasemfallaámánudagatilföstu-
dagaívinnuvikunni.Áþettaviðumstarfsfólksemhefurunniðfullavaktavinnuíeinn
mánuðeðalengur.

Undantekningar:
◆Starfsfólksemsinnirhlutastarfi ívaktavinnuáhlutfallsleganrétt ísamræmiviðstarfs-

hlutfall.
◆Starfsfólkítilfallandivinnuáréttástórhátíðarkaupivegnavinnuástórhátíðardögum.

Efvetrarfrísreglaáviðþáergreitt90%álagástórhátíðardögum.
Efvetrarfríerekkiveittskalgreittstórhátíðarkaupástórhátíðardögum.
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Árlegur fræðsludagur Einingar-Iðju fyrir trúnaðarmenn, starfsmenn 
og aðra sem eru í trúnaðarstörfum fyrir félagið fór fram þriðjudag-
inn 15. október sl. Félagið er búið að halda dag sem þennan síðan 
2010 á nokkrum stöðum um fjörðinn, en í ár fór hann fram í 
Laugarborg í Eyjafjarðarsveit. Um 80 félagar tóku þátt í deginum 
sem tókst í alla staði mjög vel, en dagskráin var blanda af fyrir- 
lestrum og hópavinnu.

Anna Júlíusdóttir, varaformaður félagsins, sagði íupphafi fundarað í
tilefnidagsinsfáifundarmennafhentasmágjöffráfélaginu.„Einsogþið
sjáiðþágetiðþiðvaliðumaðfárauðasvuntueðagráa.Viðverjumokkar
fólkstendurásvuntunum.Þaðerunúenginnýsannindiþvíþaðgerum
viðalladaga,enviðverjumykkurþálíkanúnaviðmatargerðina.“

Davíð Lúther Sigurðarson, framkvæmdastjóri Sahara, byrjaði dagskrá
með mjög góðu erindi um samfélagsmiðla og falsfréttir. Næst í pontu
steig Jóna Finndís Jónsdóttir, forstöðumaður réttindasviðs Stapa lífeyris-
sjóðs,ogfjallaðiumlífeyrismál.

EftirléttanhádegisverðsemveitingastaðurinnStrikiðsáumvarkomið
aðDrífuSnædal, forsetaASÍ,enhúnfjallaðim.a.umstöðunavarðandi
kjaramálinídag,skipulagverkalýðshreyfingarinnar,verkefninframundan
hjáASÍsemerufjölmörgogbreytingarávinnumarkaði.Húnsagði líka
frá rannsóknarstofnun í vinnumarkaðsfræðum sem ASÍ og BSRB hafa
ákveðiðaðsetjaáfóttilaðeflarannsóknirásviðivinnumarkaðar,félags-
ogefnahagsmála.

Að loknu erindi Drífu var komið að Grétari Theódórssyni, almanna-
tengli hjá Innsýn, sem fjallaði um hvernig ásýnd hreyfingarinnar var í
samningunumívetur.NæstvarkynningáKrabbameinsfélagiAkureyrar
ognágrenni,enþærRegína semer sálfræðingurhjáKAONogKatrín
hjúkrunarfræðingur sögðu frá félaginu og hvað þar væri í boði. Tveir
ungir stjórnarmenn í aðalstjórn Einingar-Iðju tóku næst til máls, þau
SigurpállogGuðbjörg,ogfjölluðuumungtfólkogstéttarfélög.Þvínæst
komu tveir fulltrúar frá Grófinni – geðverndarmiðstöð og voru með

kynninguáþeirrastarfsemi.ÞarnavoruáferðforstöðumaðurGrófarinnar,
ValdísEyjaPálsdóttirsálfræðingurogFriðrikEinarssonstjórnarformaður
Grófarinnarogeinnafstofnendummiðstöðvarinnar.

Fjölmargarfyrirspurnirkomuúrsalogurðuúrgóðarumræðurútfrá
þessumerindum,semöllvorualvegfrábærogþakkarfélagiðfyrirlesur-
unumfyrirþeirraframlagtilfundarins.

Síðasti dagskrárliðurinn var hópavinna, en þá var öllum skipt upp í
hópaþarsemteknarvorufyrirtværspurningarísambandiviðfræðslutil
félagsmanna.Niðurstöðurdagsinsverðasvonýttarþegar fariðverður í
rýnivinnuviðendurskoðunáfræðslunnihjáASÍ.EyrúnBjörkValsdóttir,
deildarstjóri fræðsludeildar ASÍ og Skólastjóri Félagsmálaskóla alþýðu,
hafðiyfirumsjónmeðhópavinnunni.

Frábærdagurmeðfrábærufólki!

Vel heppnaður fræðsludagur
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Í lok fræðsludagsins heyrði tíðindamaður
blaðsins í tveimur ungum trúnaðarmönnum,
semsátusinnfyrstafræðsludaghjáfélaginu,til
aðkannahvernigþeimhefði litistá.Þettaeru
þær Sunna Líf Jóhannsdóttir og Sara Katrín
Sandholt, en báðar voru þær nýlega kosnar
trúnaðarmenn á sínum vinnustöðumog voru
því í fyrsta sinn á fræðsludegi félagsins. Að-
spurðar voru þær sammála um að vel hefði
tekist tilmeðdaginn.Sögðuaðerindinhefðu
verið bæði fróðleg og áhugaverð og að það
hefðiveriðgamanaðhittaaðratrúnaðarmenn
hjáfélaginu.

Sunna Líf sagði að dagurinn hefði verið
mjögáhugaverður.„Égvaralvegmeðvituðum
aðégværiekkifróðumþessimáláþessustigi
ogþessifræðslaídagýttiennþáfrekaráþað.
Því er þaðmargt seméghlakka til að kynna
mérbeturvarðandistarfið.“SaraKatrínsagðist
veraalgjörlegasammálaSunnuumaðfræðslan
hefði verið góð, „ég sé bara eftir því að hafa
ekkiorðiðtrúnaðarmaðurfyrrþvísvonafræðsla
er alveg frábær.Þettaerekkibaraað faraað
eflamigístarfisemtrúnaðarmennheldurlíka
semeinstakling,einsogísamskiptumogslíkt.“

Þærerubáðarungaraðárumogþvíforvitn-
aðisttíðindamaðurblaðsinsumáhugaþeirraá
þessummálumogafhverjuþærværutrúnað-
armenn á sínum vinnustað. Sunna Líf sagðist
núbarahafaveriðkosin.„Égbauðmignúekki

fram.Þaðvorukosningarogsvofékkégsímtal
frá Einingu-Iðju þar semmér var tilkynnt um
að ég hefði fengið flest atkvæði. Fyrstu við-
brögð voru eiginlega að segja nei, en konan
sem hringdi í mig frá félaginu kynnti starfið
fyrir mér, talaði m.a. um alla þá fræðslu sem
fylgirþannigaðéghugsaðimigbeturumog
séekkieftirþvíaðhafasagtjá.Égeinsogaðrir
semtakaaðsérstarfsemþettaverðaaðhafa
áhugafyriraðeflasigíþví,t.d.meðþvíaðfara
ánámskeið.Einsogégsagðiáðanþáveitég
ekkimikiðumþessimálnúnaenégerfústil
aðlæraogmunþanniggetaaðstoðaðvinnufé-
laganaþegareðaefþeirleitatilmín“

„Trúnaðarmaðurinn sem var hjá okkur var
að skipta um vinnu þannig að þá þurfti að
kjósanýjan.Þaðbauðsigenginnframþannig
að ég ákvað að gera það, þó ég vissi lítið
semekkertumþetta,ogvarkosin,“sagðiSara
Katrínogbættiviðaðhúnhefðihaldiðaðþetta
væri ekki skemmtilegt þar sem enginn vildi
bjóðasigfram,„enþegarégfékkaðvitaútá
hvaðþettagengurþávarégmjögglöðaðhafa
boðiðmigfram.Tildæmisaðfáaðtakaþáttí
fræðsludegieinsogþessumogfaraátrúnaðar-
mannanámskeið.“

Þærvorusammálaumaðhvetjaallasemtök
hafa á að sækjast eftir því að verða trúnaðar-
mennogvinnaþannigfyrirfélagið

Hvetjum alla til að vinna fyrir félagið sitt

F.v.: Sara Katrín Sandholt og Sunna Líf Jóhannsdóttir 
voru að sitja sinn fyrsta fræðsludag og voru sammála  
um að vel hefði tekist til. Hér má sjá þær í svuntum

 sem var gjöf frá félaginu til þeirra sem tóku 
þátt í fræðsludeginum.



Sjöunda þing Starfsgreinasambands Íslands 
fór fram í lok október í Reykjavík. Björn 
Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju, var 
endurkjörinn formaður til næstu tveggja 
ára. Þingið stóð yfir í tvo daga og var mikill 
kraftur í umræðum á því m.a. um kjaramál 
í víðtækum skilningi, baráttu við launa-
þjófnað, húsnæðismál, mikilvægi þess að 
vaxtalækkanir skili sér til almennings og 
heilbrigðismál, sérstaklega þann mikla 
kostnað sem íbúar landsbyggðarinnar bera 
við að sækja sér nauðsynlega læknisþjón-
ustu.

Þingið er æðsta stofnun Starfsgreinasam-
bandsins, en sambandið eru regnhlífasamtök
um 70 þúsund almenns og sérhæfðs verka-
fólksumalltland.Áþingiðíármættuallsum
140fulltrúarfrá19aðildarfélögumsambands-
ins,þarafvoru11fulltrúafráEiningu-Iðju.

Björn sagði m.a. í setningarræðu sinni að
„ábyrgð okkar sem erum fulltrúar vinnandi
fólksermikil.Þaðerekkiaðeinsvinnumarkað-
urinn sem tekur breytingum, skipulag verka-
lýðshreyfingarinnar á og verður að vera í
sífelldriendurskoðun.Sterkogöflugverkalýðs-
hreyfing er einn af hornsteinum samfélagsins
ogsálagarammisemhreyfingunnierskapaður
tilþessaðstarfaeftir.Hlutverkokkarerfyrstog
fremstaðveitagóðaþjónustu,veratilbúintilað
taka framtíðaráskorunum og sjá til þess leik-
reglur vinnumarkaðarins séu virtar. Skipulag
og uppbygging verkalýðshreyfingarinnar má
ekkiverða„fjöturumfót“íþessumverkefnum.

Það hefur ekki farið fram hjá neinum að
uppstokkunhefurorðiðímörgumverkalýðsfé-
lögum á undanförnum misserum, nýtt fólk
hefurtekiðviðforystunni,meðáherslubreyting-
um sem nýju fólki fylgja. Auðvitað á það að
veraþannigaðlýðræðislegendurnýjunsésjálf-
sögð.Ogþaðsemmeiraer,húnernauðsyn-
leg.Núnaermjögtalaðumaðsameinasveitar-
félögogekkierólíklegtaðþaðtakistánæstu
árum. Meðal annars er talað um mikilvægi
þess að sameina, vegna þess að verkefni
sveitarfélaganna eru að verða stærri og um
margt flóknari úrlausnar. Á margan hátt er
staðan svipuð á okkar vettvangi, verkalýðs-
hreyfingunni. Starfsemin tekur breytingum í
áranna rás, og verkefnin verða flóknari. Við
þekkjum þetta vel. Við skulum hiklaust taka
umræðunaumaðsameinafélögeðaeflasam-
starfiðtilmikillamuna.Lykilstefiðeraðþjónust-
an við félagsmenn verði efst á blaði, ásamt
auknumslagkraftiviðsamningaborðið.Þettaer

stórmálogafsamtölummínumviðforystufólk
innanverkalýðshreyfingarinnarergreinilegtað
ákallerumaukiðsamstarfámillistéttarfélaga.
Umræðanumsameininguersömuleiðisþyngri
ogákveðnari.

Viðheyrumoftaðstéttarfélögséuírauninni
óþörf. Þetta er lævís áróður, sem á sér enga
stoðíraunveruleikanum.Allartölursýnasvart
áhvítuaðmálumsemberastáborðverkalýðs-
hreyfingarinnarfjölgarárfrááriogtilkynningar
um alvarleg brot á vinnumarkaði verða æ
algengari.Ogégspyr:Erenginþörffyrirhags-

munagæsluverkafólksíþannigumhverfi?Mér
dettur ekki annað í hug en að þessi áróður
haldiáfram,enþáerþaðeinfaldlegaokkarað
svaraaffestuogeinurð.Þvíöflugrisemverka-
lýðshreyfinginer,þvíbetur tryggjumviðsjón-
armiðoghagsmunilaunafólks.Þannigstuðlum
viðað lýðræðislegriþróunsamfélagsins,bætt-
umlífskjörumallraogjafnrétti.

Nei,góðirfélagar,stéttarfélögeruekkióþörf.
Langt í frá. Hins vegar skulum við hafa það
hugfastaðlykillinnaðöflugustarfi,eraðverka-
lýðshreyfinginverðialltafímótunogsvarikalli
tímans.Ogþaðskulumviðgera,meðalannars
meðþvíaðræðaopinskáttumsameininguog
stórauknasamvinnu.“

Ræðuna í heild má finna á vef félagsins,
www.ein.is.

Áþinginuvar forystasambandsinskjörin til
næstu tveggja ára. Björn Snæbjörnsson, for-
maðurEiningar-Iðju,varendurkjörinnformað-
ur SGS til tveggja ára eins og áður segir og
SólveigAnnaJónsdóttir,formaðurEflingar,var
kjörin nýr varaformaður SGS. Hjördís Þóra
Sigurþórsdóttir sem verið hefur varaformaður
gaf ekki kost á sér áfram, en hún tekur hins
vegarsætiíframkvæmdastjórnsambandsins.Á
þinginu var samþykkt að stækka fram-
kvæmdastjórnina og skipa hana nú sjö með-
stjórnenduraukformannsogvaraformanns.

Aðalmenn í framkvæmdastjórn SGS eftir
kjöriðeru:FinnbogiSveinbjörnssonfráVerka-
lýðsfélagiVestfirðinga,AðalsteinnÁ.Baldursson
frá Framsýn stéttarfélagi, Hjördís Þóra Sigur-
þórsdóttir fráAFLi starfsgreinafélagi ,Halldóra
S. Sveinsdóttir frá Bárunni stéttarfélagi, Kol-
beinn Gunnarsson frá Verkalýðsfélaginu Hlíf,
GuðbjörgKristmundsdóttirfráVFSKogRagnar
ÓlasonfráEflingustéttarfélagi.

Tilvaravorukjörnirfimm:GuðrúnElínPáls-
dóttir frá Verkalýðsfélagi Suðurlands er fyrsti
varamaður, Þórarinn Sverrisson frá Öldunni
stéttarfélagi er annar varamaður, þriðji vara-
maðurerGuðnýÓskarsdóttirDrífandastéttar-
félagi, fjórði varamaður er Hrund Karlsdóttir
Vlsfél. Bolungarvíkur og fimmti varamaður
er Hörður Guðbrandsson frá Verkalýðsfélagi
Grindavíkur. Allar þessar kosningar voru ein-
rómaáþinginu.

Ályktanir og afgreiðslur þingsins má finna
http://thing.sgs.is/afgreidd-mal/
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Björn endurkjörinn formaður SGS

Ný framkvæmdastjórn SGS.



Bestu óskir um gleðileg jól  
og farsælt komandi ár

Grýtubakkahreppur

BÓKHALDSÞJÓNUSTAN
HRINGUR

www.deloitte.is

tunnan@tunnan.is

PÓSTHÓLF 50 • 620 DALVÍK • SÍMI 460 5000 • BRÉFSÍMI 460 5001
hf.
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Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár

SJÓMANNAFÉLAG
EYJAFJARÐAR

Svalbarðsstrandarhreppur
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Tréverk ehf.
Dalvík
Litur: Pantone: 254

Óskum starfsfólki okkar 
og viðskiptavinum
gleðilegra jóla

og farsældar  á komandi ári

Frostagötu 4c · 600 Akureyri · Sími 461 5232 Efling sjúkraþjálfun  ·  Hafnarstræti 97  ·  www.eflingehf.is  ·  efling@eflingehf.is

Það er ódýrara
að nudda sig heima

Gæða vörur sem hafa verið kosin þau bestu á markaðnum.
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vasasjúkraþjálfinn og boltar.
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Í ár fengum við Sathiya Moorthy, eiganda 
og yfirkokk á veitingahúsinu Indian Curry 
House á Akureyri, til að gefa lesendum 
blaðsins uppskriftir.

IndianCurryHouseereinsognafniðgefur
tilkynnaindverskurveitingastaðursemstendur
viðRáðhústorgáAkureyri„Árið2004opnuð-
umviðfyrstaindverskaveitingastaðinnáAkur-
eyri. Fyrstvorumvið tilhúsa í litla turninum í
miðbænum og hétum þá Indian Curry Hut.
Árið 2017 fluttum við í stærra húsnæði við
Ráðhústorgogbreyttumviðþánafnistaðarins
íIndianCurryHouse,“segirSathiyaMoorthy.

Sathiya Moorthy og konan hans hún
Jothimani eru bæði frá Madras á Suður-
Indlandi en komuhingað til lands árið 1997.
Moorthyermenntaðurkokkurogvannfyrstá
austurlenskum veitingastað í Reykjavík. Árið
2004 flutti hann svo til Akureyrar með fjöl-
skyldusinniogstofnaðiárið2007IndianCurry
Hutviðmiklarvinsældirbæðiheimamannaog
aðkomumanna.

Indian Curry House er skemmtilegur veit-
ingastaðurmeðfrábærriþjónustuílitríkumsal
en einnig er hægt að hringja og panta til að
takameðheimeðaívinnuna.

Nan brauð
Deigfyrir5til6manns

½ l mjólk
1 kg hveiti
1 dl vatn
2 tsk lyftiduft
1 tsk þurrger
3 msk olía
3 tsk sykur
1 msk súrmjólk
Salt 

Aðferð
Helliðmjólkinni ístóraskál.Bætiðsúrmjólk,

sykri, olíu, vatni, lyftidufti, geri og salti saman
við og þeytið vel saman áður en hveitinu er
bættvið.Hnoðiðdeigiðí5mínútur.Setiðolíu
ádeigiðoggeymiðí20mínútur.Búiðtillitlar
bollurúrdeiginuogfletjiðdeigkúlurnarútmeð
kökukefli áður en brauðið er djúpsteikt í olíu

eðasteiktápönnu.Djúpsteikingtekuru.þ.b2
mínúturenpönnusteikingu.þ.b.3mínútur.

Jógúrtsósa „Rahita“
2 dl ab mjolk 
1 agúrka skorin í bita
½ tsk chilli duft 
1 tsk cumin
1 tsk garam masala
2 tsk sykur
Salt

Aðferð
Öllu blandað saman í skál og smakkað til

meðsalti.Látiðstandaíkælií20mínúturáður
ensósanerborinfram,enhúnáalltafaðvera
köld.

Tikka-masala kjúklingur
Partur1:

3 hvítlauksrif
15g rifið ferskt engifer
1 tsk turmerikduft
3 msk sítrónusafi
1 dl hrein jógúrt
½ tsk rautt chiliduft
2 tsk kóríanderduft
Handfylli saxað kóríander
3 tsk garam masala
750 g kjúklinglundir

Blandið öllum þessum hráefnum hér fyrir
ofan saman og skerið kjúklingakjötið í. Setjið
allt í skálog inn íkæli í2 til3klukkustundir,
bestefhægtaðlátaþettabíðaíkæliyfirnótt.

Partur2:
2 – 3msk ólífuolía
1 laukur, saxaður
2 hvítlauksrif
15g rifið engifer
½ tsk rautt chiliduft
1 tsk túrmerikduft
2 msk kórianderduft
1 tsk cuminduft
2 msk tómatpúrra
100 g hakkaðir tómatar
3 msk rjómi
3 msk mjólk
40g maukaðar kasjúhnetur eða kasjúhnetu-
duft
2 dropar rauður matarlitur ef vantar
Salt

Hitiðolíuápönnuogsteikiðhvítlaukinnþar
tilhannerljósbrúnn,bætiðþáengiferinuíog
hrærið í 1 mínútu. Bætið söxuðum lauk við.
Þegarlaukurinnerljósbrúnbætiðþákryddun-
umútápönnunaoghrærið.Þvínæstáaðsetja
saman viðþetta hakkaða tómata, tómatpúrru,
rjóma og mjólk. Leyfið sósunni að malla í
nokkrar mínútur og steikið kjúklinginn á
meðan.Setjiðkjúklinginnútípottinnogleyfið
sósunni að malla í 10 mínútur og bætið
kasjúnetumaukinuvið.Hrærið í5mínúturog
setjið 2 dropa matarlit í ef vantar. Saltið eftir
smekk.Beriðframmeðnaanbrauðimeðhvít-
laukoghrísgrjónum.

Ljúffengur indverskur matur í miðbæ Akureyrar
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Síðustu tvö sumur hefur félagið boðið upp á orlofskost á Spáni 
fyrir félagsmenn og voru viðtökurnar það góðar að ákveðið var 
að bjóða upp á þessa íbúð enn á ný næsta sumar. Um er að 
ræða efri sérhæð í nýjum íbúðarkjarna í Lomas de Cabo Roig 
hverfinu sem er í um 30 mín. fjarlægð frá Alicante, á svæði sem 
heitir Casa Tarife. Í boði verða níu leigur, tvær vikur í senn, og 
verða skiptidagar á þriðjudögum. Verð fyrir tvær vikur verður kr. 
105.000, en nú er innifalið í því þrifagjald sem áður var borgað á 
staðnum. Leiga hefst 26. maí og mun standa til 29. september.

ATHUGIÐ! Umsókn þarf að skila til félagsins fyrir 1. febrúar 
2020, 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 félaga-
vefnum og fá sendan veflykil heim.

Íbúðinermjögvelbúin,gólfhitieríhúsinuogloftkælingíbáðumher-
bergjum og stofu. Rúmgóð verönd er fyrir framan húsið og þaðan er
gengiðuppííbúðinasjálfasemerölláeinnihæð.Svalireruútfrástofu
ogeldhúsiogþaðanersíðangengiðuppástórareinkaþaksvalirsemeru
yfirölluhúsinu,þarerusólbekkir,útihúsgögn,gasgrill,kolagrill,markísa
ogæðislegtútsýni.Fallegur sundlaugargarðurer innámillihúsannaog

hverfiðermjögrólegtoggott.Matvöruverslunin
ALDIogveitingastaðireruígöngufæriogstutt
aðskreppaáströndina,áfimmtudagsmarkað-
inn,íLaZeniamalliðogniðurágöngugötuna
íCaboRoig.

ATH! Gott getur verið að vera með bíla-
leigubíláþessusvæði.

Nánari upplýsingar um íbúðina og svæð-
ið og fleiri myndir má finna á vef félagsins, 
www.ein.is 
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Óskum starfsfólki okkar 
og viðskiptavinum
gleðilegra jóla
og farsældar  á komandi ári

Strandgata 3 -  600 Akureyri

Íbúð á Spáni í boði sumarið 2020

Óskum starfsfólki 
 og viðskiptavinum 

 gleðilegrar jólahátíðar 
 og þökkum samfylgdina  

á árinu sem er að líða

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr

  

00000

Kynnið ykkur sértilboð til 
félagsmanna á skrifstofuwww.veidikortid.is

Frábær jólagjöf!
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Why have Trade unions?
Theroleoftradeunionsisfirstandforemostto
conductnegotiationsonwagesandotherwork
relatedconditionsintheagreementsonbehalf
oftheirmembersandtolookaftertheirinter-
estsonthelabourmarket.

MAKESURETHATYOURRIGHTSARE
INORDER

PLEASENOTE! It is alwayspossible to con-
sultthelocalunionrepresentativeinyour
workplaceandyouareofcoursewelcome
to contact Eining-Iðja, tel. 460 3600, if
youneedassistance.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.
Accordingtothewagecontractconcludedwith
theMunicipalWagesandSalariesCommission,
theDecemberbonusiskr.113,000*.

According to Eining-Iðja contracts with the
State,theDecemberbonusiskr.89,000*.
AccordingtoEining-Iðjacontractsonthegen-
erallabourmarket,thebonusiskr.92,000.
*Noagreementhasyetbeenreachedwiththe
state or the municipalities and the same
amounts apply as last year.When a deal has
been negotiated, compensation must be paid
based on what is agreed upon. The correct
amountswillbeenteredonwww.ein.isassoon
ascontractsarereached.

State employees are to receive their
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
andEinarsstaðirFljótsdalshéraðiaswellasmak-
ing use of the union’s holiday apartments in
Reykjavík/Kópavogur.Theautumnandwinter
rents cover the period from 1 September to
1June.

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.

Thepaymentsforthemembershipinagym
areabout35%of thebill,highestkr.23,000
everycalendaryear.Thepaymentsforeyeglass
lensesarealsoabout35%of thebill,highest
kr. 50,000 every three years. Payments for
buyinghearingdevicesarealso35%ofthebill,
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.

Memberswhohavenotused their rightof
fund for the last threeyears, areentitled toa
grant of up to 300,000-for one continuous
study/coursecomparedtotheFund’spolicies.
Travel costs for the study can most become
100,000-aspartof the training/coursecost in
thiscase.

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.

TheEining-Iðja homepage www.ein.is pre-
sents leaflets from Landsmennt which have
been translated into English, Spanish, Thai
and Polish. Also leaflet in English from Ríkis-
mennt.

Miscellaneous information



Í boði er fyrir félagsmenn Einingar-Iðju fimm 
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. Vetrarleigan hófst 1. 
september sl. og stendur til 1. júní nk.

Hafiðeftirfarandiíhuga:
•  Auðveldast er að panta á Félagavefnum, en

auðvitaðerhægtaðhringjaískrifstofurfélags-
insogpantahúseðabústað.

•ÞegaropnaðerfyrirvetrarleiguáFélagavefnum
erhægtaðpantaíbúðiroghúsalvegframað
sumarleigu.Allurveturinnerundir.

•Ekkiþarfaðsækjasérstaklegaumjóleðapáska.
•Punktareruekkidregnirafvetrarleigu.

Verðskrá veturinn  
2019-2020

Illugastaðir
Vikuleiga er kr. 29.000 og helgarleiga kr.
17.000.Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhverthús.Nettenginger
ásvæðinu.

LyklaraðhúsumáIllugastöðumeruafhentir
íþjónustumiðstöðsvæðisins.

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

Tjarnargerði
Vikuleiga er kr. 34.000 og helgarleiga kr.
20.000.Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpottur er viðhúsið.Nettenginger á
staðnum.

LyklaraðTjarnagerðieruafhentiráskrifstofu
félagsinsíSkipagötu14áAkureyri.

Einarsstaðir
Vikuleiga er kr. 29.000 og helgarleiga kr.
17.000.Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhúsið.
Lyklareruafhentiríþjónustumiðstöðsvæðis-

ins.
ATH! Hús félagsins á Einarsstöðum verða 
ekki leigð út veturinn 2019-2020 vegna 
viðhalds. Þeir sem áhuga hafa á að leigja 
hús á svæðinu í vetur er bent á að hafa sam-
band við staðarhaldara í síma 861 8310, en 
hann sér um að leigja út hús þar í vetur.

Svignaskarð
Vikuleiga er kr. 29.000 og helgarleiga kr.
17.000.Helgarleigaeralltaðþrjárnætur.

Heiturpotturerviðhúsið.
Lyklareruafhentiríþjónustumiðstöðsvæðis-

ins.

Höfuðborgarsvæðið
Eining-Iðja hefur til umráða nokkrar íbúðir í
ReykjavíkogíKópavogi,ensjúkrasjóðurfélags-
inshefurþrjárafþeimtilráðstöfunar.Íbúðirnar
leigjastívikuísenn,fyrirutansjúkraíbúðirsem
leigjasteftirþörfum.Vikuleigaerkr.33.000.

Nettengingerííbúðunum.
Lyklaraðíbúðunumeruafhentiráskrifstof-

umfélagsins.

Þrifinnifalin
Umsjónaraðili með íbúðum félagsins á
Höfuðborgarsvæðinu sér um að þrífa íbúðina
eftirleigutíma.Auðvitaðþarfaðskilahennifull
frágenginniogsnyrtilegri.

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

Bestu óskir um gleðileg jól  
og farsælt komandi ár
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Það var fjölmennur hópur Einingar-Iðju 
félaga sem lagði af stað í rútu frá Skipa-
götu 14, föstudaginn 9. ágúst 2019 til 
Keflavíkur. Einhverjir fóru á einkabílum 
og sameinaðist hópurinn í Keflavík um 
kvöldið. Daginn eftir var förinni heitið til 
Þýskalands, nánar tiltekið Munchen.

Laugardagur 10. ágúst

EftirþægilegtflugvarlentíMunchenþarsem
HarpaHallgrímsdóttirleiðsögumaðurogeigin-
maðurhennar,KristinnÓlafsson, tóku ámóti
hópnum.LéttvaryfirfólkiendatókMunchen
ámótiokkurmeðfalleguhlýjuveðri,enhitinn
áttieftiraðaukastþegarlíðafóráferðina.Zell
am See í Austurríki var næsti áfangastaður,
fallegur bær í 750metra hæð yfir sjávarmáli.
Staðurinn er vinsæll ferðamannastaður á vet-
urna, en þóæði gaman að komaþangað að
sumri til. Zellervatnið skartaði sínu fegursta,
hvortsemfólknýttisérgönguleiðireðahjólaði
meðframvatninu.

Sunnudagur 11. ágúst

Næsti áfangastaður var Opatija í Norður-
Króatíu,enOpatijaerlítillstrandbærviðKvarn-
erflóa.Fallegargönguleiðireruviðstrandlengj-
una, en þar sem hitinn hafði enn hækkað
kældusumirsigmeðþvíaðskellasérísjóinn.
Aðrir nýttu sér hina fjölmörgu veitingastaði til
aðkælasigniðureftirgóðagönguumþennan
fallegastrandbæ.

Mánudagur 12. ágúst

Eftirvæntingvaríhópnumþegarhaldiðvaraf
staðtilBiogradnaMoruáDalmatíuströndinni

viðAdríahafið,þarsemdveljaáttiífimmnætur.
Bærinn tók vel á móti okkur og staðsetning
hótelsins var mjög góð, aðeins nokkra metra
fráströndinni.Margirhugsuðusérgotttilglóð-
arinnarogvoruekkilengiaðfinnasérbekká
ströndinnioggleypaísigsólina.

Þriðjudagur 13. ágúst

Upprannvirkilegagóðurdagur til að slakaá
og rölta um þessa fornu höfuðborg króatíska
konungsveldisins á miðöldum. Sumir kíktu í
búðir og gerðu reifarakaup, aðrir tóku sund-
sprettíAdríahafinuogsleiktusólina.

Miðvikudagur 14.ágúst

Næst stærsta borg Króatíu, Split, var áfanga-
staðurdagsinsenaukþessvarfariðtilTrogir,
sem er gömul hafnarborg. Split tók á móti
okkurmeðglaðasólskinioghlýjuveðri.Hóp-
urinnstoppaðiíSplitístuttastundáðurenfarið

varmeðferju tilTrogir.Þarsýndi fararstjórinn
Björn Snæbjörnsson ásamt Hörpu leiðsögu-
mannimiklaútsjónarsemimeðþvíaðfarastrax
að landgangi ferjunnar til að tryggjahópnum
sætiíferjunni.Þaðvarmargtummanninnvið
landganginn,enþarsemBjörnogHarpavoru
búin að tryggja okkur far með ferjunni þá
komustallirumborð.Kallaðvarumborðmeð
hinueinasannaíslenska„HÚ“viðmiklaundr-
un annarra farþega. Siglingin til Trogir tók
skammastundogþaðvarvirkilegagamanað
skoða þessa borg sem er á heimsminjaskrá
UNESCO.

Fimmtudagur 15. ágúst

EftirgóðanmorgunverðáhótelinuíBiogradna
MoruvarhaldiðstaðtilborgarinnarZadar.Enn
ogafturvarveðriðuppásittallrabestaogvar
tilvalið að ganga eftir strandlengjunni og
drekka ísigmenninguogbyggingarþessarar
falleguborgar.Byggingaríborginnierumargar

Utanlandsferð félagsins sumarið 2019

Einn af fjölmörgum fossum í  þjóðgarðinum í Krka. 

Við Bledvatnið. Eyjan nær og kastalinn fjær. Frá Opatija.
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hverjar í rómverskumogfeneyskumstíl.Hluti
hópsins nýtti sér þær mörgu góðu verslanir
sem Zadar býður upp á, en auðvelt var að
svala þorstanumámjög svogóðumveitinga-
stöðumogbörumsemvoru svoað segjavið
hvertfótmál.

Föstudagur 16. ágúst

Núvardagurinntekinnsnemma,ádagskránni
varferð íþjóðgarðinn íKrka.Ekkierhægtað
segjaannaðenþessigimsteinnDalmatíuhéraðs
hafistaðiðundirþvínafni.Náttúrufegurðsvæð-
isinsereinstök,vatnasvæðiðogfossarviðhvert
fótmálsemtengjastánniKrka.Aðgangagegn-
umþjóðgarðinneftirþartilgerðumgöngustíg-
um var upplifun fyrir sig og ekki skemmdi
hinn fjölbreytilegigróður fyrir,en taliðerað í
þjóðgarðinummegi finna allt að800gróður-
tegundir.

Laugardagur 17. ágúst

ViðkvöddumBiogradnaMoruoghéldumtil
BledíSlóveníu.Þaðvaralvegmagnaðhvevel
gekkhjáhópnumað faramilli landa, lítiðum
tafir á landamærum. Það breyttist þó aðeins
þegar við nálguðumst landamæri Króatíu
ogSlóveníu,þarsemalltvaríhægagangi,góð
bíla- og rútulest liðaðist hægt áfram, það var
hreinlega eins og landamæraverðir Króatíu
vildu ekki að fólk færi úr landi. Eftir þriggja
klukkustundabiðvorumviðNorðlendingarnir
komnir fremst í röðina, en þá kom Harpa
leiðsögumaður því til skila að við værum frá
Íslandi,ogviðrunnumyfirlandamærineinsog
heitur hnífur gegnum smjör. Eftir þetta gekk
allt snuðrulaust fyrir sig, og stefnan tekin á
Bled, sem liggur í500metrahæðyfir sjávar-
máli.Þvílíkfegurðblastiviðþegarviðkomum
tilBled,enbærinnerperlaSlóveníu,ogþang-
aðkomajafntferðamennogheimamenntilað
njóta fegurðarinnar. Bærinn liggur við Bled-
vatniðmeðsínumundurgrænalitogfjallasýnin
er einstök þar sem kastali nokkur gnæfir yfir
nágrennið.

Sunnudagur 18. ágúst

Við morgunverðarborðið var greinileg eftir-
væntingíhópnumfyriraðskoðanánastaum-
hverfi Bledvatnsins. Veðrið lék við hvern sinn
fingur og margir fóru út í litlu eyjuna í Bled-
vatninuþarsemægifögurkirkjaer,enþarertil
siðsaðhringjakirkjuklukkunniogumleiðóska
séreinhvers.RóleggönguferðíkringumBled-
vatniðerlíkaalgjörlegaómissandi,enhægter
tylla sérniðuroghorfa á iðandimannlífiðog
svalaþorstasínum.Margirúrhópnumréðust
tilatlöguviðþær431tröppusemþarfaðklífa

tilaðkomastuppíkastalann,enþegaruppvar
komiðsveikútsýniðyfirBledognærsveitirekki.
Bledereinstakurstaðurogekkiannaðhægten
að mæla með að fólk gefi sér tíma til skoða
þennanfallegastað.

Mánudagur 19. ágúst

ViðkvöddumBledíglaðasólskiniogstefndum
til Munchen. Við vorum komin tímanlega á
hótelið íMunchen,enþaðvar íeinuúthverfi
borgarinnar.Margirhugsuðusérgotttilglóðar-
innar að kíkja í verslanir, en því miður var
ekkimikiðumþærásvæðinu.Ígöngufærifrá
hótelinu var þó þessi fíni súpermarkaður þar
semfólkgat svalaðverslunarþörf sinni,enþó
aðallegaíformisúkkulaðis.

Þriðjudagur 20. ágúst

Þennan heimferðardag var örlítill kærkom-
inn rigningarúði. Brottför frá flugvellinum í
Munchenkl.14.05,oglentíKeflavíkkl.16.00.
Ferðalagiðgekksnuðrulaust fyrirsigogokkar
beiðrútuferðfráKeflavíknorðurtilAkureyrar.
Rútuferðinvarnotuðtilaðrifjauppþaðsemá
dagaokkarhafðidrifiðíferðinni.Íslenskalands-
lagiðerfagurtogalltafgottaðkomaheim,en
eftirferðinasitjaímanniminningarumfallegt
landslag,fagrafjallasýnogskógivaxnarhlíðar
sem vissulega er ólíkt því sem við eigum að
venjastálandinuokkarbláa.Þvíverðurþóekki
neitaðaðhvorttveggjaerfallegtásinnhátt.

Þankar að endingu

Rútuferðirnar voru ófáar þessa daga en þær
reyndusthinbestaskemmtunþarsemmargar
sögurogvísur runnuuppúr ferðafélögunum
ogekkimágleymafjöldasöngsemstjórnaðvar
af Möggu Kristínu Björnsdóttur. Óhætt er að
segjaaðokkurnýgræðingunumíferðinniþótti
skipulag ferðarinnar mjög gott. Vert er að
þakkaleiðsögufólkinuokkarþeimHörpuHall-
grímsdótturogKristniÓlafssynifyrirgóðaleið-
sögn og hjónunum Sveini Sigurbjarnasyni og
Margréti Óskarsdóttur fyrir góða skipulagn-
ingu.

BjörnSnæbjörnssonhéltvelutanumhóp-
inn svo allt gekk snuðrulaust fyrir sig. Ferða-
nefndin fær mikið hrós fyrir að skipuleggja
góða ferð með ofangreindu fólki. Við hjónin
þökkumkærlegafyrirokkurogvonandiauðn-
astokkuraðfarafljóttafturíferðmeðEiningu-
Iðju.

Takkfyrirokkur,
Auður Þorsteinsdóttir, 
Tryggvi Gunnarsson 

Frá Opatija.

Bátarnir við Bledvatnið.

Á leið frá borginni Split til eyjunnar Trogir.

Brottför frá hótelinu í Opatija.



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 
þriðja sinn. Samningurinn var nú fram-
lengdur til tveggja ára, þ.e. til ársloka 
2021 og mun Vilhelm Adolfsson áfram 
sinna starfi Verkefnastjóra vinnustaða-
eftirlits. Frá því hann var ráðinn 1. maí 
2016 hefur hann skráð um 3.500 ein- 
staklinga í eftirlitskerfið og heimsótt milli 
8 og 900 fyrirtæki. 

Vilhelmsegiraðþóhannsémikiðáferðinni
til að safna upplýsingum þá þurfi einnig að
vinna úr þeim og það tekur líka góðan tíma.
„Það þarf að kanna hvort menn séu skráðir í
þaufélögsemþeirsegjastveraí,ogsvoþarfað
athuga í hvaða félagi fólk er, ef það veit það
ekkisjálft.Einsogvenjulegaþáreynirmaðurað
fylgjaeftirábendingumsemhafakomiðannað
hvortfrásíðunni„einnrétturekkertsvindl“eða
frá félögunum sjálfum. Sumar ábendingarnar
eigaekki viðnein rök að styðjast enþaðþarf
samtaðathugamálinogvinnaúrábendingun-

um þó að ekkert
komi út úr þeim.
Málin sem hafa
komiðuppíþess-
um eftirlitsferðum
eru misjafnlega
alvarleg, allt frá
því að það hafi
verið gerð mann-
leg mistök við
launaútreikning
eða þá að það sé verið að brjóta vísvitandi á
launþeganum. Flest málin eru leyst með
aðkomu þeirra stéttarfélaga sem í hlut eiga.
Svohafakomiðuppnokkuralvarlegmálsem
hefurþurftaðvísatillögreglu,þarámeðaltvö
á þessu ári og er annað þeirra í ákæruferli.
Lögreglan hefur nokkrum sinnum óskað eftir
þvíaðégfarimeðþeimáákveðnavinnustaði
tilaðkannameðeinstaklingaogfyrirtæki,þ.e.
hvortviðkomandiséuskráðiráréttanhátt.“

Í upphafi stóðu 14 stéttarfélög sem eru
starfandi í Eyjafirði og á Norðurlandi vestra
að verkefninu, en frá síðasta ári urðu þau
einungis13.

Eftirlitið er að skila árangri
Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar-Iðju,
segir að það sé ánægjulegt að þetta samstarf
haldi áfram. „Það hefur sannað sig að þetta
starf er nauðsynlegt því eftirlitið er að skila
árangriogþaðaðsvonamargiraðilarstandiað
baki eftirlitsfulltrúans gerir það mun öflugara
enella.Einsogáðurhefurkomiðframáopin-
berumvettvangiþáviðgengstþvímiðurýmis
brotastarfsemiávinnumarkaði, ekki sístgagn-
varterlendulaunafólki.Þaðerskyldaokkarað
sjátilþessaðrétturþeirrasévirturogerumvið
meðal annars að reyna það með þessu verk-
efni.“

Eftirfarandi13stéttarfélögsemerustarfandi
í Eyjafirði og á Norðurlandi vestra standa að
verkefninu:Eining-Iðja,semberábyrgðáverk-
efnastjóranum,FélagmálmiðnaðarmannaAkur-
eyri, Byggiðn - Félag byggingamanna, Rafiðn-
aðarsambandÍslands,Aldan-stéttarfélag,Stéttar-
félagið Samstaða, Iðnsveinafélag Skagafjarðar,
Verslunarmannafélag Skagafjarðar, Félag leið-
sögumanna,VMFélagvélstjóraogmálmtækni-
manna, MATVÍS, matvæla og veitingafélag
Íslands,Félagiðn-ogtæknigreinaogFélaghár-
snyrtisveina.
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Verkefnastjóri vinnustaðaeftirlits - 
verkefnið framlengt til tveggja ára

Vilhelm Adolfsson.

Í lok nóvember lauk sex kvölda dyra- 
varðanámskeiði sem SÍMEY og Eining-
Iðja héldu í samstarfi við Lögregluna á 
Norðurlandi eystra. Tuttugu og þrír sátu 
námskeiðið sem var í formi fyrirlestra og 
verklegra æfinga – samtals fimmtán 
klukkustundir.

ÞettavarífyrstaskiptisemSÍMEYkemurað
skipulagningu og framkvæmd dyravarðanám-
skeiðs, en það erætlað starfandi dyravörðum,
þeimsemætla að starfa viðdyravörslu, starfs-

fólki hótela og veitingahúsa sem t.d. vinnur á
næturvöktum.

SíðustuáratugihefurEining-Iðjahaldiðdyra-
varðanámskeið í samstarfi við lögregluna en
með samningi við Einingu Iðju nýverið hefur
SÍMEY tekið að sér að skipuleggja og halda
utan um þessi námskeið og höfðu Ingunn
HelgaBjarnadóttirogKjartanSigurðssonverk-
efnastjórarumsjónmeðþeimfyrirhöndSÍMEY.

Dyravarðanámskeið er forsenda starfsleyfis
sem dyraverðir fá útgefið af hendi lögreglu-

embættannaílandinu.Ánámskeiðinuerfariðí
fjölmargahlutisemerdyravörðumnauðsynlegt
aðkunnaskiláogkomaþeimaðgagniístarfi.

Semfyrrsegirvarnámskeiðiðbæði í formi
fyrirlestra og verklegra æfinga. Fyrirlesarar
komufrátryggingarfélagi,LögreglunniáNorð-
urlandieystra,SlökkviliðiAkureyrarogEiningu-
Iðju og fjölluðu þeir um tryggingar í starfi,
áfengislög, reglugerð og leyfi vegna áfengis-
veitinga, fíkniefni,skoðunskilríkjaogsamskipti
dyravarða og lögreglu, brunavarnir, reglugerð
um löggæslu á skemmtunum, borgaralega
handtöku og réttindi og skyldur. Þá annaðist
Rauði krossinn á Akureyri kennslu í slysahjálp
og í júdósalnum í KA-heimilinu var farið yfir
sjálfsvörnoghandtökur.

FramvegismunSÍMEYhafayfirumsjónmeð
dyravarðanámskeiðunumáþessusvæði.Tíma-
setning næsta námskeiðs hefur ekki verið
ákveðinenmögulegaverðurþaðávorönn,ef
þessgeristþörf,enaðöðrumkostiverðurþað
haldiðhaustið2020.

Fyrsta dyravarðanámskeiðið sem SÍMEY kemur að

Nýútskrifaðir dyraverðir.
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Félagið á nú þrjár sjúkraíbúðir í Reykjavík, tvær eru í Sóltúni og 
ein í Ásholti. Íbúðirnar eru ætlaðar til leigu fyrir félagsmenn sem 
þurfa að dvelja í höfuðborginni á meðan þeir leita sér lækninga. 
Þær eru búnar öllum helsta húsbúnaði og eru leigðar eftir því 
sem félagsmönnum hentar, það er fólk er ekki bundið við að 
leigja í eina viku í senn eins og í orlofsíbúðum félagsins heldur er 
hægt að leigja í tiltekinn dagafjölda.

FyrráárinuvargengiðfrákaupumánýrrisjúkraíbúðíReykjavíkog
varhúntekinínotkuníhaust.Nýjaíbúðinerþriggjaherbergja,85fer-
metraraðstærð,á2.hæð íSóltúni30,en íhúsinuá félagið fyrireina
sjúkraíbúðá3.hæð.

Nýjaíbúðinvarölltekinígegn,m.a.varbaðherbergiendurnýjaðmeð
tillititilfatlaðra,skiptvarumeldhúsinnréttinguoggólfefni,íbúðinmáluð
o.fl.

Mjög mikil ásókn er í íbúðir félagsins í Reykjavík. Það á jafnt við
um sjúkraíbúðirnarþrjár semogorlofsíbúðir félagsins semnúeru sex
talsins.

Þrjár sjúkraíbúðir í Reykjavík

Nýja íbúðin var öll tekin í gegn, m.a. var baðherbergi endurnýjað með tilliti til fatlaðra, 
skipt var um eldhúsinnréttingu og gólfefni, íbúðin máluð o.fl.

Nauðungarvinna og þrælahald aldrei 
liðið á íslenskum vinnumarkaði

Héraðsdómur Reykjavíkur felldi í byrjun 
desember dóm í máli sem þrotabú fyrir-
tækisins Menn í vinnu höfðaði vegna 
ummæla starfsmanns í Vinnustaðaeftirliti 
ASÍ, í fréttum Stöðvar 2 snemma á þessu 
ári. 

EinsogalkunnaerþurftiASÍ
ítrekað að hafa afskipti af fyrir-
tækinuáðurenþaðvarðgjald-
þrota. Það var vegna slæms
aðbúnaðarstarfsfólksogbrotaá
kjörum þess. Frá því fyrirtækið
hófstörfhafðiVinnumálastofnun
þaðeinnigtilrannsóknarogvar
ísamstarfiviðbæðiVinnueftirlit
ríkisinsogRíkisskattstjóra.

Í frétt Stöðvar 2 þann 7.
febrúar 2019 var opinberaður
grunur um að erlendir starfs-
menn fyrirtækisins hafi verið í
nauðungarvinnuhjáfyrirtækinu.Þeirséubæði
svangir,peningalausiroghræddiraukþessað
búa við óásættanlegar og heilsuspillandi að-
stæðurávegumfyrirtækisins.Samkvæmtdómi
HéraðsdómsvarstafsmanniASÍheimiltíþessu
viðtaliaðvísatilþessaraaðstæðnaogfelstíþví
fullnaðar viðurkenning á réttmæti þeirra um-
mæla.Hinsvegarvorudæmddauðogómerk

ummæli starfsmannsins um innlagnir á og
úttektirafbankareikningumstarfsmannaogað
framkvæmdastjóri fyrirtækisins virtist hafa
aðgangaðbankareikningumstafsmannasinna.
Þóttidómaraskortagögntilaðstyðjaviðþess-

ar fullyrðingar þrátt fyrir að starfsmenn hafi í
fréttStöðvar2sýntviðstöddumgögnþessutil
stuðnings. Heildarniðurstaða dómsins er því
umdeilanlegþóekkisémeirasagt.Þegarblað-
iðfóríprentunvarekkibúiðaðtakaákvörðun
hvortdómnumverðiáfrýjað.

Félagar í ASÍ mega vera  
afskaplega stoltir af eftirlitsfólki 
hreyfingarinnar
Starfsfólk ASÍ mun hér eftir sem hingað til
standa með félagsmönnum sínum og endur-

óma veruleika þeirra á vinnu-
markaði. Til stendur að efla
vinnustaðaeftirlit verkalýðshreyf-
ingarinnar enn frekar á næstu
mánuðum.

„Félagar í ASÍ mega vera
afskaplega stoltir af eftirlitsfólki
hreyfingarinnarsemsinnaerfið-
um störfum í baráttunni fyrir
betri vinnumarkaði. Starfsmenn
í vinnustaðaeftirliti ASÍ hafa
unnið þrekvirki við að gæta
hagsmuna vinnandi fólks og
nýtur órofa stuðnings og fulls
traustsísínumstörfum.Alþýðu-

sambandiðleitarstöðugtleiðatilaðeflaeftirlit
endaerfullástæðatilaðhafasérstakaráhyggj-
uraf fólkiaferlendumupprunasemkemur í
gegnum starfsmannaleigur á íslenskan vinnu-
markað, nauðungavinna og þrælahald verður
aldrei liðið á íslenskum vinnumarkaði“ segir
DrífaSnædalforsetiASÍ.
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Różne informacje 
 

Rolą związków zawodowyc 
Rolą związków jest przede wszystkim negocjowanie 
w imieniu swoich członków umów zbiorowych w 
których określone są zasady wynagrodzeń i 
warunków pracy, a także czuwanie nad ich interesami 
na rynku pracy. 
 
Dodatek grudniowy(swiateczny) 2019 
(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. 
 

W momencie pisania tego tekstu nie było to jeszcze 
negocjowane z państwem ani gminami, a zatem 
obowiązują takie same kwoty jak w ubiegłym roku. 
Gdy państwo jest negocjowane, a gminy muszą 
wypłacić rekompensatę na podstawie uzgodnionych 
warunków. Prawidłowe kwoty zostaną wprowadzone 
na stronie www.ein.is, gdy tylko zostaną zawarte 
umowy. 
 

• Rynek ogólny - kr. 92000 
• Państwo - opiera się na kr. 89 000 kr. ponieważ 

tegoroczna kwota nie została ustalona, ponieważ 
negocjacje wciąż trwają. 

• Gminy - opierają się na kwocie z zeszłego roku 
kr. 113 000 od tegorocznej kwoty nie zostało 
ustalone, ponieważ negocjacje wciąż trwają. 

 

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 
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Vert er að benda trúnaðarmönnum á að búið er að raða niður 
trúnaðarmannanámskeiðum fyrir vorönn. Félagsmálaskóli alþýðu 
sér um námskeiðin, en hann er starfræktur af Alþýðusambandi 
Íslands og BSRB. MFA, Menningar- og fræðslusamband alþýðu, fer 
með rekstur og málefni skólans. Hlutverk hans er að auka þekk-
ingu talsmanna stéttarfélaga og efla þá í starfi til þess að þeir séu 
betur í stakk búnir að vinna að bættum lífskjörum launafólks. 

Ernærdregurnámskeiðumverðasendbréfáþátrúnaðarmennsem
getaskrásigáviðkomandinámskeið.NámskeiðinfaraframísalEiningar-
Iðju,Skipagötu14áAkureyri.

Vorönn

Hluti 1 22. til 24. janúar 2020

Hluti 2 26. til 28. febrúar 2020

Hluti 3 18. til 20. mars 2020

Hluti 4 15. til 17. apríl 2020

Trúnaðarmenn Einingar-Iðju eru mikilvægir hlekkir í starfi félagsins.
Samkvæmtsamningumáaðvera trúnaðarmaðuráöllumvinnustöðum
semhafa5eðafleirifélagsmenn.Þarsemstarfafleirien50eigaaðvera
2trúnaðarmenn.

Viðkosninguöðlasttrúnaðarmaðurumleiðsérstakalagalegaverndí
starfisínu,færumboðfélagsinstilaðfarameðmálannarraogverðurfull-
trúiþessávinnustaðnum.Meginhlutverktrúnaðarmannaeraðgætaþess
aðlögogsamningarséuhaldnirávinnustaðnumogveratengiliðurstarfs-
mannaviðstéttarfélagið.

Trúnaðarmenn eiga samningsbundinn rétt til að sækja námskeið án
launaskerðingarenþurfaaðsjálfsögðuaðsækjanámskeiðinísamráðivið
yfirmannsinn.

Efþaðerekkitrúnaðarmaðuráþínumvinnustaðhafðuþásamband
viðskrifstofuEiningar-Iðjuogviðsetjumuppvinnustaðafundtilaðkjósa
trúnaðarmann.

Trúnaðarmannanámskeið á vorönn

90% dofinansowanie 150-godzinnego kursu jezyka 
islandzkiego po 3 miesiacach czlonkostwa. 
 

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

naszego związku w Hofuðborgarsvæðið 
(Reykjavík, Kópavogur). 

 

Umowa o pracę 
Przepisy prawne umów zbiorowych przewidują, że 
wszyscy pracownicy mają otrzymać pisemne 
potwierdzenie warunków zatrudnienia. 
W umowie powinien być wyszczególniony okres 
zatrudnienia oraz  rodzaj umowy zbiorowej,według 
której określa się wynagrodzenie oraz warunki na 
jakich pracownik jest zatrudniony.Obowiązkiem jest 
sformułowanie/przygotowanie umowy o pracę po 
pierwszym miesiącu pracy. 
Posiadanie pisemnego potwierdzenia  
zatrudnienia/umowy o pracę jest bardzo ważnym a 
często decydującym elementem stanowiącym 
zarówno o  
poczuciu bezpieczeństwa  pracownika jak i jego 
racjach jeśli doszłoby do jakichkolwiek 

nieporozumień z pracodawcą .Pisemna umowa o 
pracę ma w takich sytuacjach  decydujące i 
rozstrzygające znaczenie. 
W biurze związku Eining-Iðja można uzyskać 
szczegółowe informacje o tym jak powinna być 
sporządzona umowa o pracę ,a także można otrzymać 
gotowe kwestionariusze służące do zawierania umów 
o pracę . 
 

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

wypowiedzenia powinien przypadać na przełom 
miesiąca . 

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

Uwaga, uwaga! 
Proszę pamiętać, że zawsze można zwrócić się do 
męża zaufania w zakładzie pracy, a także 
bezpośrednio do naszego związku “Eining-Iðja” 
numer telefonu 460 3600, jeśli zaistnieje taka 
konieczność.  
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Um miðjan október var kynnt að Alþýðu-
samband Íslands og BSRB hefðu ákveðið 
að setja á fót rannsóknarstofnun í vinnu-
markaðsfræðum til að efla rannsóknir á 
sviði vinnumarkaðar, félags- og efnahags-
mála. Norræn heildarsamtök á vinnu-
markaði starfrækja mörg hver slíkar stofn-
anir og er því sérstakt ánægjuefni að 
íslenska verkalýðshreyfingin stígi nú þetta 
stóra skref, en ekki eru fordæmi fyrir því 
hér á landi að samtök launafólks standi 
að stofnun rannsóknarseturs á borð við 
þetta.

Tilgangurinneraðbætaþekkinguálífsskil-
yrðumlaunafólksogbrúabiliðmillifræðasam-
félagsinsogverkalýðshreyfingarinnar.Stofnun-
innierætlaðaðdýpkaumræðunaumkaupog
kjörogkomaþannigmeðaukiðfóðurinníbar-
áttulaunafólksfyrirbættriafkomuogbetrilífs-
skilyrðum.Húnverðurþverfaglegogsjálfstæðí
sínumstörfum.Tilaðskaparannsóknarstofnun-
innirekstrargrundvölltryggjaASÍogBSRBsam-
eiginlegafjármagnogaðstöðuundirreksturinn.
Vonirstandatilþessaðstofnuninhefjistarfsemi
semfyrst.

„Þaðervonmínaðmeðnýrri rannsóknar-
stofnun fáum við betri upplýsingar um stöðu
vinnandi fólks og hvernig bæta megi hag
almennings.Þaðskiptirmiklumáliaðbúatilog

miðla þekkingu á okkar eigin
forsendum,“ sagði Drífa Snæ-
dal,forsetiASÍ,þegarverkefnið
varkynnt.

SonjaÝrÞorbergsdóttir,for-
maður BSRB sagði við tilefnið
að „Félagar okkar á hinum
Norðurlöndunum hafa byggt
uppsambærilegarrannsóknar-
stofnanir með góðum árangri
sem hefur stuðlað að bættri
þekkingu á vinnumarkaðsmál-
um. Því er fagnaðarefni að
þettaverðiloksaðveruleikahérá
landi. Það er brýnt að efla rannsóknir á sviði
vinnumarkaðsmálaoghér leggjumviðgrunn-
innaðmikilvægristofnun.“

Hlutverk og markmið rannsóknar- 
stofnunarinnar er einkum:

Aðeflafræðilegarrannsóknirogkennsluásviði
vinnumarkaðar,félags-ogefnahagsmála.

Aðtakaþáttíinnlenduogalþjóðlegusamstarfi
rannsakenda.

Aðskapa rannsóknaraðstöðu fyrir sjálfstætt
starfandi fræðimenn og unga vísindamenn
sem sinna verkefnum á vegum stofnunar-
innar.

Aðveitanemendumírannsóknarnámiaðstöðu

ogbúnaðtilrannsóknarstarfaogveitanem-
endum þjálfun og reynslu í vísindalegum
vinnubrögðummeðþvíaðgefaþeimkostá
að vinna rannsóknarstörf á vegum
stofnunarinnareftirþvísemunnter.

Að veitafræðilegaráðgjöfogupplýsingar.
Að standa fyrir útgáfu efnis, safna saman og

 gera aðgengilegar rannsóknir annarra um
samaefni.

Að standa fyrir miðlun þekkingar í gegnum
rannsóknir,námskeið,fyrirlestra,ráðstefnur
ogmálstofur.

Að sinnaöðrumverkefnumásviðivinnumark-
 aðsfræða samkvæmt ákvörðun stjórnar
rannsóknarsetursins.

Ný rannsóknarstofnun í vinnumarkaðsfræðum

Innanlandsferð félagsins þetta árið var 
dagsferð sem farin var í lok júní út í 
Grímsey. Fjölmargir félagsmenn og fjöl-
skyldumeðlimir þeirra sigldu út í Grímey, 
nutu eyjarinnar í um fjóra tíma og sigldu 
svo í land á ný.

Fariðvarmeðrútu fráAkureyri tilDalvíkur
kl. 8:00 þar sem Sæfari fór með hópinn til
Grímseyjar. Stoppað var í fjóra tíma og síðan
siglttilbakatilDalvíkurþarsemrútanbeiðog
skilarferðalöngumtilAkureyraráný.

Þennan dag var lokadagur Sumarsól-
stöðuhátíðar sem staðið hafði yfir í eyjunni í
nokkradagaogþvívarm.a.markaðurábryggj-
unni sem sumir úr hópnum nýttu sér. Þá var
einnig leiðsögumaður til staðar sem fór með
hópinn um eyjuna á strætisvagni. Einnig var
gengið um eyjuna og hún könnuð. Þetta var
frábærttækifærifyrirfélagsmennogfjölskyldur
þeirraaðfaraogskoðanyrstahlutaAkureyrar
ognjótaallsþesssemþessináttúruperlahefur
uppáaðbjóða.

Frábær Grímseyjarferð

Drífa Snædal og Sonja Ýr Þorbergsdóttir.
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74 fulltrúar, frá öllum stéttarfélögum á 
Norðurlandi sátu 36. þing Alþýðusambands 
Norðurlands sem fram fór á Illugastöðum 
í Fnjóskadal í lok september, þar af voru 
34 frá Einingu-Iðju. Þingið tókst í alla staði 
mjög vel. Ein málefnanefnd var að störf-
um á þinginu, unnið var í hópavinnu, 
undir stjórn Eyrúnar Valsdóttur frá ASÍ, 
þar sem vinnulag við kjarasamningagerð 
var krufið til mergjar. Þá var ein ályktun 
um lífeyrismál samþykkt samhljóða á 
þinginu.

Fjölmargir gestir mættu á þingið og voru
með erindi. Gréta Bergrún Jóhannesdóttir,
doktorsnemi við Háskólann á Akureyri, fjallaði
um jafnréttisviðhorf og samfélagsleg áhrif í
minni byggðarlögum. Óðinn Elísson, hrl. hjá
Fulltingi, fjallaðiummuninná slysatryggingum
skv.kjarasamningieðaskaðatryggingum.Valdi-
marO.Hermannsson,sveitarstjóriáBlönduósi,
fjallaði um gagnaver Borealis Data Center á
Blönduósi.FinnurBirgisson,fulltrúiGráahersins,
ræddistöðueldrifólksíþjóðfélaginuogfjallaði
um fyrirhugaða málsókn Gráa hersins gegn
íslenska ríkinu vegna tekjutenginga/skerðinga í
lífeyriskerfinu. Drífa Snædal, forseti ASÍ, fjallaði
umverkalýðsmálogleiddiumræðuinnípanel
sem formenn stéttarfélaga á þinginu ásamt
hennivoruí.

Ný stjórn AN
VigdísEddaGuðbrandsdóttir,fráSamstöðu,var

kosinnýrformaðurAN.Meðhenniístjórneru
AnnaJúlíusdóttir,fráEiningu-Iðju,semervara-
formaður stjórnar og Guðný Grímsdóttir, frá
Framsýn, sem er ritari stjórnar. Varamenn í
stjórn eru Bjarki Tryggvason, frá Öldunni –
stéttarfélagi, Svala Sævarsdóttir, frá Verkalýðs-
félagi Þórshafnar, og Trausti Jörundarson, frá
SjómannafélagiEyjafjarðar.

Ályktun um lífeyrismál
36. þing Alþýðusambands Norðurlands krefst
þess að samspil lífeyrissjóða launafólks og líf-
eyrisalmannatryggingaverðitekiðtilgagngerr-
ar endurskoðunar. Liður í því gæti verið að
hækkaalmennafrítekjumarkið.

Núverandi fyrirkomulag almannatrygginga
genguralltoflangtíaðskerðagreiðslurúrlíf-
eyrissjóðumogafkomamargraeldriborgaraer

því enn óviðunandi þrátt fyrir áratuga söfnun
lífeyrisréttinda.

Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og
starfsemilífeyrissjóðakveðaáumaðöllumberi
að afla sér lífeyrisréttinda með því að greiða
ákveðinnhlutalaunaílífeyrissjóði.Þegaraðlíf-
eyristökukemur,ersparnaðurlaunafólksnotað-
ur til að skerða greiðslur almannatrygginga til
lífeyrisþegaumháttí45%afgreiðslunnifrálíf-
eyrissjóðum.Aðteknutillititilskattgreiðslna,fær
lífeyrisþegimeð100.000kr.ámánuðifrálífeyr-
issjóðnumum35%ísinnhlut.Fáiviðkomandi
400.000kr.ámánuðilækkarhlutfalliðí28%.1

Ávinningurinnafsparnaðinum,semtryggjaátti
áhyggjulaust ævikvöld, rennur þess í stað að
stærstumhlutaíríkissjóð.

36.þingAN lítur svoáaðnúverandi fyrir-
komulagsékomiðíógöngurogkrefstþessað
dregið verði stórlega úr skerðingum lífeyris
almannatryggingavegnaútgreiðslnaúrlífeyris-
sjóðum.Vegnaþessaefastlaunafólkumgagn-
semiþessaðgreiðaveruleganhlutalaunasinna
ilífeyrissjóðtilaðtryggjaframfærslusínaáefri
árum.

Þingiðtelurbrýntaðlaunafólknjótiávöxtun-
arafsparnaðisínumísamræmiviðupphafleg
markmiðlífeyrissjóðakerfisins.

1Skerðingarhlutföllerufenginmeðþvíaðberasaman
tölurfráreiknivélTR.Miðaðerviðeinstaklingsembýr
einn.

36. þing Alþýðusambands Norðurlands

Hér má sjá hluta þeirra fulltrúa frá félaginu sem sátu þingið.
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Á fræðsludegi félagsins í haust voru tveir 
ungir stjórnarmenn í aðalstjórn Einingar-
Iðju með erindi um ungt fólk og stéttar- 
félög. Hér fyrir neðan má lesa nokkra 
punkta úr erindinu þar sem Sigurpáll 
Gunnarsson og Guðbjörg Helga Andrés-
dóttir fjölluðu m.a. um þeirra upplifun að 
vera ungir stjórnarmenn í félaginu. 

Sigurpáll er23 áraog er trúnaðarmaður í
Brekkuskóla auk þess að vera meðstjórnandi
Einingar-Iðju.GuðbjörgHelgaer29áraoger
trúnaðarmaður í íbúðarkjarnanum Borgargili
hjáAkureyrarbæ.HúnereinnigístjórnEining-
ar-Iðju sem varaformaður Opinberu deildar-
innar, sem er sú deild sem sér um málefni
félagsmanna sem vinna hjá ríki og sveitar-
félögunum.

Í erindinu sögðu þau aðeins frá byrjun
þeirra innan Einingar Iðju. „Fyrir nokkrum
árumfengumviðbæðibréfinnumpóstlúguna
umaðviðhöfumveriðkjörintrúnaðarmenná
okkarvinnustöðumogfórumfljótlegaeftirþað
á trúnaðarmannanámskeiðin hjá Einingu-Iðju.
Okkurfannstflestnámskeiðinmjögáhugaverð
oglærdómsríkþóttsumhafiveriðfullaftölum
oghagfræðiorðumsemenginnskildi.“

GuðbjörgHelgasagðiaðhennarverkalýðs-
þátttaka hafi svo byrjaði fyrir alvöru þegar
Anna varaformaður félagsins hringdi í hana
vorið2017tilaðathugahvorthúnvildifaraá
UngliðafundStarfsgreinasambandsÍslands.„Ég
hafðiíraunekkihugmyndumhvaðégværiað

faraútíenþaðhljómaðivelaðhittaannaðfólk
ásvipuðumaldrisemhafðiáhugaáverkalýðs-
málum. Síðan þá hefur síminn eiginlega ekki
stoppað hjá mér og hef ég tekið þátt í öllu
möguleguávegumEiningar-Iðju.“

Sigurpállsagðiaðhannhafiboðiðsigfram
semmeðstjórnanda í stjórninaogvar valinn í
þaðhlutverk,„Stuttuseinnabauðstmérkostur
á að fara á námskeiðið Ungir leiðtogar hjá
Alþýðusambandi Íslands og mæta á Ungliða-
fundihjáSGS.“

ÞausögðuaðungliðafundirSGSværuvirki-
legasniðuglausntilaðkomaungufólkiafstað
í verkalýðshreyfingunni og vekja hjá þeim
áhugaáþessumikilvægamálefni.„Vorið2018
fórum við Sigurpáll suður tvær helgar á
námskeiðið Ungir leiðtogar sem var virkilega
skemmtilegt og seinasta kennsluhelgin var
haldin út í Brussel sem vakti mikla lukku. Ég
fékk símhringingu rétt eftir áramót og var
spurðhvortégvildigefakostámérsemvara-
formaðurOpinberudeildarinnar.Mér leistvel
áþáhugmyndogvarkjörin.Mérfinnstmjög
þægilegt andrúmsloft á stjórnarfundum, það
geta allir sagt sínar skoðanir og rætt saman.
Upplifuninmín innanEiningar-Iðjuhefuralltaf
veriðgóðogalliránægðirþegarmaðurgefur
sértímatilaðsinnaverkefnumávegumstéttar-
félagsins,“sagðiGuðbjörgHelga.

„Égfannfyrirörlitlustressiaðbyrjaístjórn
félagsins,endalangtumyngstur,enmérhefur
alltaffundistveratekiðvelámótimér,þaðer
hlustaðáþáhlutiseméghefaðsegjaogborin

virðing fyrir mínum ungu skoðunum, í dag
er þetta mjög skemmtilegt og er ég oftast
spennturaðmætaáfundi.Þettaerlíkabarasvo
frábærhópur,fólkhefuraðsjálfsögðumismun-
andiskoðanirenmér finnstalltafborinvirðing
fyriröllumogallirerusáttir,“sagðiSigurpáll.

Þau sögðust bæði vera í samningarnefnd
Einingar-Iðjuásamtþvíaðvera í stjórn félags-
ins. „Þaðermjöggóð leið til aðkoma sínum
málefnumáframfærimeðþvíaðveraíkjara-
samninganefnd.Þarerhægtaðnýtatækifærið
og segja frá þeim kröfum sem snerta yngra
fólkið semeru líkaoftmeð fleiri lánsemþau
þurfa að greiða af. Sum eru með gjalddaga
fyrstahversmánaðarogþáermikilvægtaðfá
útborgaðáþeimdegiþegarlauninendastbara
mánuðinn.Fyrirþausemerumeðbörnskiptir
verulegumáliaðberjastfyrir lengrafæðingar-
orlofi,styttrivinnuvikuoglengrafríitilaðnjóta
semmestumtímameðfjölskyldunni.Sérstaklega
ísamfélagisemalltgeristrosahratt.“

Sigurpállsagðiaðmörgumvinahansfinnist
þaðsérstaktaðungtfólkeinsoghannséþetta
áhugasamur um störf stéttarfélaga og margir
ungir skilji það oft ekki. „Ég hef alveg fundið
fyrir undrun vinaminna að ég sé ekki bara í
stjórn stéttarfélags heldur einnig að ég hafi
gaman að því og að ég sé virkur og áhuga-
samur. En vinirnir nýta sér það oft að spyrja
mann út í samninga og réttindamál, af og
til fær maður skilaboð frá vinum að spyrja
“hvernigsækiégumbústaðhjáEiningu?Sem
erbaragottogblessað.“

„Að vera í stjórn stéttarfélags  
er svo sannarlega þess virði“
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Fyrr á árinu var orlofsíbúð félagsins á Egilsstöðum 
seld og í haust var gengið frá kaupum á þremur 
orlofshúsum í Orlofsbyggðinni á Einarsstöðum á 
Héraði sem félagið keypti af AFLi starfsgreinafélagi. 
Fyrir átti félagið eitt hús í orlofsbyggðinni og því eru 
hús félagsins þar orðin fjögur. Undanfarin ár hefur 
félagið leigt tvö hús af AFLi yfir sumartímann og 
hefur svæðið verið mjög vinsælt hjá félagsmönnum.

Fyrirnokkrumárumvarhúsfélagsinsásvæðinutekiðí
gegn enþessi hús semnú voru keypt eru komin til ára
sinna og því var ákveðið að taka þau alveg í gegn, öllu
skipulagiverðurbreyttogþauaðeinsstækkuð,þauverða
klæddaðutanmeðbárujárniogeinsverðurþakiðendur-
nýjað.Núerhafinvinnaviðaðbreytatveimurafþessum
þremurhúsumogverðaþautilbúinímaíánæstári.Þriðja
húsið verður svo tekið í gegn næsta vetur. Einnig var
ákveðiðaðbreytaaðeinshúsinusemfélagiðáttifyrir,m.a.
aðstækkaþaðeinsoghinhúsin.

ATH! HúsfélagsinsáEinarsstöðumverðaekkileigð
út veturinn 2019-2020 vegna þessa viðhalds. Þeir

sem áhuga hafa á að leigja hús á svæðinu í vetur
erbentáaðhafasambandviðstaðarhaldaraísíma
861 8310, en hann sér um að leigja út hús þar í
vetur.

Breytingar á orlofskostum á Austurlandi

Einarsstaðir

„Éggethinsvegarekkisagtaðégfinnifyrir
undrun vina minna með að ég sé í stjórn
stéttarfélagsöllumfinnstþaðvoðaeðlilegt.Allir
ívinnunnierumjögduglegiraðspyrjamigútí
launamál, fatapening og hvað sé að frétta í
kjarasamningamálum,“sagðiGuðbjörgHelga.

„Aðveraístjórnerekkertsérstaklegatíma-
frekt, við förum mánaðarlega á stjórnarfundi
og svo náttúrulega aðra viðburði haldna af
félaginu,égvillítaáþaðþannigaðþaðsémik-
ilvægt að stjórnarmeðlimir félagsins séu sýni-
legirogmætiáflestaviðburðifélagsins,“sagði
Sigurpáll.

GuðbjörgHelgasagðiaðstjórnarmennfari
einnigáþinghjáAlþýðusambandiNorðurlands
semhaldiðerá Illugastöðum íFnjóskadal,og
suðuráþingASÍogSGSþarsemstórhópur
fólkskemursamantilaðræðamálinogleitaað
lausnumogfánýjarhugmyndir.Sigurpállbætti
við að þó að fundirnir geti verið langir og
margirþáerþaðbaraeinhvernveginnpartur
af starfinu, „éger allavegamjög stolturþegar
égsegiaðégsémeðstjórnandistéttarfélags,og
alvegsérstaklegaþarsemégersvonaungur.“

Þau sögðust hafa verið spurð hvort þetta
værierfittogaðvissuleitigeturþaðveriðþað.
„Erfiðastaseméghefupplifaðvarþegarégsá
nafnið mitt á blaðinu fyrir trúnaðarmanna-
daginnogvar tjáðaðviðSigurpállættumað
standa á sviðinu og flytja fyrirlestur,“ sagði
GuðbjörgHelga.

„Mérfinnsttildæmiserfittþegarfólkskilur

ekki hvernig störf félagsins virka, fólk hefur
beðið mig um að segja eitthvað sérstakt á
stjórnarfundumogbýstviðþvíaðþaðsénóg
til þess að breyta hlutunum á núll einni. Ýkt
dæmi af þessu er til dæmis: “þú verður að
segjaviðstjórninaaðhækka launinokkarum
30%”ogsvodaginneftirstjórnarfundermað-
ur spurður: “jæja? Hækka launin?” eins og
þetta sé það einfalt, annað sem mér þykir
stundum erfitt er þegar vinnufélagar senda
mér skilaboð eða hringja eftir vinnu og biðja
um ráð, það er alveg pínu erfitt að segja
“ræðumþetta ívinnunni”enþaðerbaraeitt-

hvaðsemmaðurþarfaðvenjasigásemtrún-
aðarmaður,“sagðiSigurpáll.

Þausögðuaðlokumaðþaðaðveraístjórn
stéttarfélagsværisvosannarlegaþessvirði,að
fáaðkomasínummálumáframfæriogstanda
fyrirsínufyllirmannsmástolti tilaðviljagera
meiraogbetur. „Í lokinviljumviðþakka fyrir
okkurogýtaundirhvaðviðerumstoltaðvera
partur af þessu batteríi, þau verk sem verka-
lýðsbaráttanhefuráorkaðerumikilvægogvið
getum ekki beðið eftir að halda baráttunni
áfram.“

Sigurpáll Gunnarsson, Guðbjörg Helga Andrésdóttir og ritari félagsins, Hrefna Björg, á þingi ASÍ í haust.
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Í nóvember fóru þrír starfsmenn félagsins í 
Hólaskóla og voru þar með kynningu á 
réttindum og skyldum á vinnumarkaði 
fyrir um 50 nemendur skólans sem sitja 
námskeiðið Fjárhagur og rekstur. Þarna 
voru á ferð Björn Snæbjörnsson, formaður 
félagsins og þau Arnór Sigmarsson og 
Eyrún Halla Eyjólfsdóttir starfsmenn 
félagsins ásamt Þórarni Sverrissyni, for-
manni Öldunnar stéttarfélags.

Ánægja nemenda var augljós
Jóhanna María Elena Matthíasdóttir tók við
námskeiðinu Fjárhagur og rekstur á Hólum í
fyrrahaust.Húnsagðiviðtíðindamannheima-
síðunnar að um sé að ræða námskeið sem
flestar brautir við Háskólann á Hólum taka á
fyrstaári ínámiogþarsemfariðeryfirmikil-
væga þætti er varða regluverk skatta og fjár-
hagslegs utanumhalds rekstrar, sem og veitir
innsýníbókhaldoglaunamálírekstri.

„Nemendahópurinn samanstendur af ein-
staklingumsemýmisterueðaverðabæðilaun-
þegarogatvinnurekendur.Þóéghafibærilega
þekkinguávinnuréttieftiraðhafasjálfkomið
að réttindamálum á yngri árum fannst mér
straxeftir fyrstakennsluármittánámskeiðinu
áhugaverðhugmyndaðfáinnfulltrúastéttarfé-
laga til að fjallaumvinnumarkaðsmál, réttindi

ogskyldurlaunþegaogvinnuveitendaeinsog
aðstæðureru ídag.Því létégverðaafþvíað
hafa samband og biðja um gestafyrirlestur í
staðarlotunámskeiðsinsáþessuáriogvoruþar
allflestirnemendurnámskeiðsinsviðstaddir.

Björn, formaður Einingar-Iðju í Eyjafirði, tók
vel í boðið og mætti ásamt lögfræðingum
félagsinsogfulltrúaÖldunnaríSkagafirðimeð
öflugaogítarlegakynningu,“sagðiJóhannaog
bætti við að kynningin hefði gengið afar vel.
„Það vargamanað sjáhve áhugasamirnem-
endur voru, margar spurningar vöknuðu og

þarnagátunemendureinnigleitaðleiðsagnarí
málum sem þau höfðu upplifað og svara við
spurningum vegna mála sem þau þekktu til
eðaöðrumvangaveltum.

Ánægjanemenda var augljós og ég vil tví-
mælalaust fákynninguaftur ínámskeiðinuað
áriliðnu,endateléguppfræðslutilnemendaá
öllumnámsstigumumréttindiogskyldurlaun-
þegaog vinnuveitendagríðarlegamikilvægan
þáttíaðskapaheilbrigtvinnuumhverfitilfram-
tíðar.“

Kynning í Hólaskóla

Hin árlega eins dags ferð fyrir aldraða 
Einingar-Iðjufélaga var farin í lok júní. 
Lagt var af stað frá Alþýðuhúsinu kl. 9 í sól 
og blíðu og að þessu sinni var farið austur 
í Kelduhverfi.

Stoppað var á Húsavík þar sem safnahúsið
var skoðað, þaðan var farið í  Skúlagarði þar
sem snæddur var hádegisverður. Eftir góðan
hádegisverðvarfariðíÁsbyrgiogeftiraðhafa

gengiðþarumogfariðíGljúfrastofu,þarsem
Guðmundur Ögmundsson þjóðgarðsvörður
tókámótihópnumogsagði frásvæðinu,var
fariðuppaðDettifossi.

AuðvitaðvarstoppaðviðDettifossoggengu
fjölmargirniðuraðfossinum.Þaðanvarfariðí
Mývatnssveit,þarsemfariðvaríDyngjuna,og
að lokum til Akureyrar með kaffistoppi á
Stórutjörnum.Frábærferðíallastaði.

Eldri félagsmenn á ferð



37

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 6. jan. 2020. 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›,(reitir1til30,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 6.  
jan ú ar 2020.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

Hve mörg orlofshús á félagið á Illugastöðum?
(Svarið má finna á www.ein.is)

1. 10
2. 12
3. 14

4. 16
5. 18
6. 20

– 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
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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
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Er maginn í steik?
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Omeprazol Actavis
– Við brjóstsviða og súru bakflæði
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Magasýruþolin hörð hylki ætluð fullorðnum til skammtímameðferðar við einkennum 
bakflæðis (t.d. brjóstsviða og nábít). Gleypið hylkin í heilu lagi með hálfu glasi af vatni 
með mat eða á fastandi maga. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli 
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum 
um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is


