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Iðnaðar og tækjadeild 

Ágætu félagar! 

Að venju verður á þessum aðalfundi farið yfir það helsta sem gerst hefur á liðnu 

starfsári sem var mjög óvenjulegt vegna Covid-19. Haldnir hafa verið tveir 

stjórnarfundir frá síðasta aðalfundi deildarinnar, sem haldinn var 6. febrúar 2020. 

Óhætt er að segja að erfitt var að skipuleggja eitthvað á vegum deildarinnar þetta 

starfsárið vegna ástandsins í þjóðfélaginu.  

 

Skrifstofur félagsins voru lokaðar félagsmönnum í nokkra mánuði á síðasta ári og 

fram á þetta ár. Starfsfólkið var á sínum stað og sinnti málum á rafrænan hátt eða í 

gegnum síma og tölvupóst. Þetta fyrirkomulag gekk mjög vel upp og viljum við 

þakka ykkur fyrir þolinmæðina og sendum ykkur hrós hversu vel tókst í 

samskiptum við félagið á þessum veiru tímum. 

 

Þann 1. janúar sl. hækkuðu kauptaxtar á almenna markaðinum um kr. 24.000 og 

almenn mánaðarlaun fyrir fullt starf hækkuðu um kr. 15.750. Aðrir kjaratengdir 

liðir kjarasamningsins hækkuðu um 2,5% á sömu dagsetningu. Einnig hækkuðu 

lágmarkstekjur fyrir fullt starf og verða 351.000 kr. á mánuði fyrir fullt starf frá 1. 

janúar 2021. 

Ég vil biðja ykkur um að yfirfarið launaseðlana ykkar vandlega og bregðist við ef 

þið verðið vör við að umræddar launahækkanir hafi ekki skilað sér. 

 

Undanfarna mánuði hafa staðið yfir samningaviðræður við TDK Foil Iceland ehf. 

vegna félagsmanna sem þar starfa í vaktavinnu. Um miðjan desember sl. var 

gengið frá nýjum samningi, sem var kynntur starfsmönnum á rafrænan hátt á 

tveimur fundum. Eftir það hófst rafræn atkvæðagreiðsla sem lauk 23. desember. 

Nýi samningurinn var felldur með miklum meirihluta. Samningaviðræður hófust 

aftur í byrjun árs og standa enn yfir. 

 

Árlegur fræðsludagur Einingar-Iðju fyrir trúnaðarmenn, starfsmenn og aðra sem 

eru í trúnaðarstörfum fyrir félagið féll niður vegna Covid-19 og ekki er enn búið að 

ákveða nýja dagsetningu.  

 

Í október fór fram þing ASÍ og fór það í fyrsta sinn fram rafrænt, í raun var þetta 

300 manna fjarfundur þar sem kjarnaatriðin, samkvæmt lögum ASÍ, voru afgreidd 

en þinginu svo frestað fram á vor þegar farið verður í málefnavinnu. Eining-Iðja 

átti rétt á að senda níu fulltrúa á þingið og var ég einn af þeim. 

 

Aðalstjórn félagsins ákvað að framkvæma aftur sambærilega kjara- og 

viðhorfskönnun og framkvæmd hefur verið ár hvert frá árinu 2011. Óhætt er að 

segja að mikil ánægja er með þjónustu félagsins og félagið sjálft. Niðurstöðu 

könnunarinnar má finna á heimasíðu félagsins. 
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Vert er að minna á að félagið er með samstarfssamning við SÍMEY sem er með 

það markmið að skapa enn fleiri möguleika fyrir félagsmenn Einingar-Iðju til að 

sækja sér fræðslu og auka við starfstengda hæfni sína. SÍMEY mun kappkosta við 

að endurspegla þarfir er birtast innan félagsins varðandi símenntun. 

Félagsmenn geta hvenær sem er haft samband við ráðgjafana í SÍMEY og fengið 

hjá þeim ókeypis ráðgjöf. 

 

SÍMEY býður upp á fjöldamörg námskeið sem eru bæði starfstengd og tengd 

áhugamálum hvers og eins. Fjölmörg námskeið og námsleiðir eru í boði og geta 

áhugasamir m.a. kíkt á heimasíðu SÍMEY til að sjá hvað er í boði.  

 

Í ljósi aðstæðna í íslensku samfélagi ákváðu stjórnir Landsmenntar, Ríkismenntar 

og Sveitamenntar í fyrra að rýmka úthlutunarreglur einstaklingsstyrkja í ákveðinn 

tíma. Fræðslusjóðirnir gerðu samninga við fræðsluaðila sem bjóða upp á vefnám 

eða fjarnám þar sem fyrirtækjum og einstaklingum er boðin þátttaka í náminu þeim 

að kostnaðarlausu. Þetta gildir einnig um staðbundið nám þar sem því er við komið 

vegna aðstæðna.  
Átakið gilti fyrst frá 15. mars til og með 31. ágúst 2020. Átakið var framlengt til 

áramóta og nú er búið að framlengja átakið til 1. júní nk. Átakið gildir gagnvart 

námi/námskeiðum sem hefjast innan þessa sama tímaramma. Nánari upplýsingar 

um þetta má finna á heimasíðu félagsins. 

 

Frá síðasta aðalfundi hafa verið haldin nokkur námskeið, t.d. dyravarðanámskeið, 

starfslokanámskeið og trúnaðarmannanámskeið. Vegna aðstæðna voru flest 

trúnaðarmannanámskeiðin kennd á rafrænan hátt. Önnur námskeið voru auglýst en 

ekki tókst að fá lágmarkfjölda á þau og einnig þurfti að hætta við námskeið vegna 

Covid. 

Ef einhverjir eru með hugmyndir að námskeiðum sem þeir hafa áhuga á, er um að 

gera að koma því á framfæri við Önnu varaformann félagsins. 

 

Í fyrra voru í boði þrjár ferðir hjá félaginu en vegna aðstæðna þurfti að hætta við 

þær allar. Í ár verður boðið upp á tvær ferðir, en hætt var við að bjóða upp á 

utanlandsferð þetta árið. Skráning er hafin í innanlandsferðina, en farin verður 

dagsferð út í Flateyjardal laugardaginn 21. ágúst. Ekki er eftir neinu að bíða með 

að skrá sig fyrir þá sem hug hafa á að fara með, því bæði er um að ræða lágmarks- 

og hámarksfjölda í ferðina. Síðar verður auglýst hvenær byrjað verður að skrá í 

hina árlegu eins dags ferð fyrir aldraða félagsmenn sem farin verður 24. júní. 

 

Orlofsblaðið kemur út í byrjun mars en í sumar verður boðið upp á mikið úrval 

sumarhúsa eins og undanfarin ár.  
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Ég minni á varðandi sumarúthlutun orlofshúsa að eins og undanfarin ár verður 

einungis tekið við rafrænum umsóknum í gegnum orlofshúsavef félagsins. Á 

heimasíðu félagsins má finna hnapp inn á orlofshúsavefinn. 

Ef einhver þarf á aðstoð að halda við að sækja um orlofshús eða Orlof að eigin vali 

þá er hægt að mæta á skrifstofurnar og fá aðstoð við það að sækja um. 

 

Áfram verður hægt að kaupa niðurgreidda ferðaávísun hjá félaginu á fjölmörg 

hótel og gistiheimili um allt land. Þetta kom nýtt inn í fyrra en ávísunin er rafræn 

og leysir af hólmi gistimiða sem hægt var að kaupa hjá félaginu. Þessu nýja 

fyrirkomulagi fylgir meira frelsi og stórauknir valmöguleikar, enda er ávísunin 

ekki bundin við tilteknar dagsetningar, einstakt gistiheimili, hótel eða hótelkeðju.  

Með því að skrá sig inn á orlofsvefinn má sjá hvaða gististaðir eru í boði og þar 

þarf að kaupa ávísunina þar sem hún er rafræn. Á sama stað er hægt að kaupa 

útilegu- og/eða veiðikort. 

 

Áfram verður boðið upp á Orlof að eigin vali. Styrkurinn í ár verður kr. 25.000 

eins og á síðasta ári. Áfram verða í boði 300 styrkir eins og undanfarin ár. Sækja 

þarf um styrkinn á vef félagsins, eins og orlofshúsin. Síðasti umsóknardagur er 7. 

apríl nk. 

 

Á starfsárinu var lokið við breytingar á tveimur af fjórum húsum félagsins í 

orlofsbyggðinni á Einarsstöðum. Þau voru nánast algjörlega endurnýjuð, skipt um 

þak og stækkuð lítillega. Núna er verið að veita hinum tveimur húsum félagsins á 

svæðinu sömu yfirhalningu. Vægt til orða tekið eru nýju húsin stórglæsileg og er 

óhætt að óska félagsmönnum til hamingju með þau. 

 

Ég vil enn og aftur minna á heimasíðu félagsins, ein.is, þar sem má m.a. nálgast 

gagnlegar upplýsingar um félagið, kjaramál, fræðslumál og réttindi launafólks. 

Síðan er vel virk og vel sótt af félagsmönnum og öðrum. Hægt er að skrá sig á 

póstlista á síðunni og fá þannig nýjustu fréttir sendar til sín.  

 

Félagið er með virka síðu á Facebook svo þið megið alveg endilega gefa okkur like 

á þá síðu og svo er um að gera að deila henni svo fleiri félagsmenn viti af henni. 

 

Svona áður en við förum að snúa okkur að stjórn deildarinnar og kosningum þá 

langar mig að vekja athygli á að á skrifstofu  félagsins á Akureyri starfa fjórir 

ráðgjafar hjá VIRK starfsendurhæfingarsjóði, þær, Helga Þyri sem jafnframt er 

verkefnastjóri á svæðinu, Kristín, Nicole og Svana. Þær eru starfmenn Einingar-

Iðju, en starfa fyrir öll stéttarfélög á svæðinu.  

 

Nicole er með fasta viðveru á skrifstofu félagsins á Dalvík á þriðjudögum og Svana 

er með fasta viðveru á skrifstofunni í Fjallabyggð á miðvikudögum. 
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Fyrir þá sem ekki vita þá er þjónusta VIRK fyrir einstaklinga sem búa við skerta 

starfsgetu vegna heilsubrests og stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði. Til að 

eiga rétt á þjónustunni þarf einstaklingur að vera með vottaðan heilsubrest frá 

lækni í formi vottorðs eða beiðni læknis um þjónustu hjá VIRK. Það geta legið 

margar og ólíkar ástæður fyrir því að fólk falli út af vinnumarkaði og þarfnist 

starfsendurhæfingar. Kulnun í starfi, afleiðingar slysa og áfalla, eða andlegir sem 

líkamlegir sjúkdómar. Ef þið viljið fá nánari upplýsingar um VIRK þá má t.d. 

nálgast þær á heimasíðu félagsins. 

 

Hér á eftir fer fram kosning stjórnar, en stjórn deildarinnar var þannig skipuð 

nú í lok starfsársins: 

Formaður Ingvar Kristjánsson Isavia 

Varaformaður Svavar Magnússon Sæplast Dalvík 

Ritari Gunnar Magnússon Hyrna 

Meðstjórnendur Eggert Hákonarson  Steypustöð Akureyrar 

 Óðinn Björnsson TDK Foil Iceland 

 Halldóra Vilhjálmsdóttir Olíudreifing 

 Rannveig Kristmundsdóttir Akureyri 

 Símon Hrafn Vilbergsson SBA Norðurleið 

 Þormóður Sigurðsson Vélfag Ólafsfirði 

 

Fyrir næsta starfsár verða eftirtalin í stjórn til eins árs: 

Varaformaður Svavar Magnússon Sæplast Dalvík 

Meðstjórnendur Rannveig Kristmundsdóttir Akureyri 

 Þormóður Sigurðsson Vélfag Ólafsfirði 

 Símon Hrafn Vilbergsson SBA Norðurleið 

 

Í ár verður kosið um formann, ritara og þrjá meðstjórnendur til tveggja ára.  

 

Eftirfarandi gefa kost á sér: 

Formaður Ingvar Kristjánsson Isavia 

Ritari Gunnar Magnússon Hyrnu 

Meðstjórnendur Eggert Hákonarson  Steypustöð Akureyrar 

 Óðinn Björnsson TDK Foil Iceland 

 Halldóra Vilhjálmsdóttir Olíudreifing 

 

Ég vil þakka stjórninni fyrir vel unnin störf og ánægjulegt samstarf á starfsárinunu. 

Ég vil einnig þakka öllum þeim sem ég hef starfað með á liðnu ári fyrir ánægjulegt 

samstarf og viðkynningu og þá ekki síst Arnóri Sigmarssyni, starfsmanni 

deildarinnar. 

 

Takk fyrir. 

 


