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Stétt ar fé lag Vest ur lands hef ur haft 
opn ar skrif stof ur á öllu fé lags-
svæð inu. Skrif stof an í Búð ar dal 
er að Mið braut 11, hún hef ur ver ið 
op in því sem næst  hálfs mán að ar-
lega frá 9:30 til 12:30. Mjög fá títt 
er að nokk ur mað ur sæki þjón ustu 
á þess um tím um. Skrif stof an að 
Innri mel í Hval fjarð ar sveit hef-
ur ver ið op in hálf an til einn dag 
í viku. Heim sókn ir á þá skrif-
stofu eru jafn fá tíð ar og í Búð ar-
dal. Flest ir fé lags menn taka upp 
sím tó lið þeg ar þá vant ar þjón ustu 
eða  senda tölvu póst, ná kvæm lega 
þeg ar spurn ing ar  vakna. Fé lag ið 
á skrif stofu hús næð ið í Búð ar dal 
en leig ir að stöð una í Hval fjarð ar-

sveit. Nokk ur um ræða hef ur ver ið 
inn an stjórn ar fé lags ins um það 
hvort það  þjóni til gangi sín um að 
 halda þess um skrif stof um úti. Nú 
hef ur ver ið tek in ákvörð un um að 
loka skrif stof unni í Hval fjarð ar-
sveit og  fækka ferð um í Búð ar dal. 
Í stað þess er stefnt á að fara u.þ.b. 
mán að ar lega í vinnu staða heim-
sókn ir á þess um svæð um og taka 
þá jafn vel dag inn í þær heim sókn-
ir, aug lýsa þær vel og bregð ast 
jafn framt við beiðn um um heim-
sókn ir ef þær koma. Þess ar ferð-
ir gætu þá líka ver ið lið ur í því 
að  stunda vinnu staða eft ir lit, sem 
ekki er van þörf á að  stunda á öllu 
svæð inu. 

 Þessa dag ana er Stétt ar fé lag Vest-
ur lands að end ur nýja um boð trún-
að ar manna á fl est um vinnu stöð um 
sem hafa nægi leg an  fjölda starfs-
manna til að  kjósa megi trún að ar-
menn.
Stefnt er að því að hafa Trún að ar-
manna nám skeið í upp hafi  árs ins 
2016, eða dag ana 11. - 13. janú-
ar og svo dag ana 25. - 26. janú ar. 
 Þetta yrði Trún að ar manna nám-
skeið I, 3. og 4. Þrep.
 Þetta er nám skeið sem ætl un in 
var að  halda sl. vor en ekki reynd-
ist næg þátt taka til að  halda það. 
Nokk ur end ur nýj un hef ur orð ið í 
hópi trún að ar manna og einn ig eru 
uppi hug mynd ir um að  bjóða fé-
lög um okk ar á Snæ fells nes inu að 
 senda sína trún að ar menn til okk ar 
til að ná ör ugg lega að  manna nám-
skeið ið. 

Góð ur trún að ar mað ur 
er gull sí gildi

Stétt ar fé lag inu hef ur geng ið mis-
vel að fá ein stak linga til að gefa 
kost á sér til að  gegna  stöðu 
trún að ar manns og allt af eru það 
ein hverj ir vinnu stað ir sem eru 
trún að ar manns laus ir. Lög um 
stétt ar fé lög og vinnu deil ur heim-
ila starfs mönn um á vinnu stöð um 
þar sem starfs menn eru 5 eða  fl eiri 
að  kjósa sér trún að ar mann. Þeg-
ar starf smenn eru  fl eiri en 50 má 
 kjósa tvo. Fé lag ið vill  hvetja fólk 
til að for vitn ast um það á sín um 
vinnu stað hvort kos inn hafi  ver ið 
trún að ar mað ur og hafi  svo ekki 
ver ið að gera það og  setja sig í 
sam bandi við skrif stofu fé lags ins 
með ábend ing ar ef ein hver vill 
gefa kost á sér til stöð unn ar.
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Nú eru liðn ir rúm ir 
5 mán uð ir síð an við 
hjón in rif um upp 
fjöl skyld una frá 
Akra nesi og fl utt-
um með hana til 
Es bjerg, á suð vest-
ur strönd Jót lands, í 
Dan mörku. Es bjerg 
er  fi mmta  stærsta 
borg Dan merk ur 
með um 115 þús-
und íbúa, sem sagt 
u.þ.b. jafn marg-
ir og í Reykja vík. 
Samt fi nnst okk-
ur bæj ar brag ur inn 
hér vera mun lík ari 
Akra nesi held ur en 
Reykja vík, af skap-
lega ró legt og af-
slapp að. 
Ég  stunda nám í 
Sydd ansk Uni versi-
tet hér í Es bjerg í Cult ur al Socio logy – Law, Po wer and Just ice, sem 
ég er ekki al veg klár á hvern ig  myndi út list ast á ís lensku, (hugs an-
lega menn ing ar– fé lags fræði með  áherslu á lög, völd og rétt læti). 
Nám ið er af ar krefj andi og það er líka skrít in til fi nn ing að  hefja fullt 
nám að nýju eft ir langt hlé. Eig in mað ur inn stýr ir sund fé lag inu, Es-
bjerg Svømmeklub, og hon um geng ur vel með það og nýt ur sín í 
 starfi . Stelp urn ar okk ar eru all ar í sitt hvor um skól an um þar sem sú 
 elsta klár aði grunn skóla  heima í vor og byrj aði í fram halds skóla hér, 
en hin ar tvær  yngri eru enn í grunn skóla. Dan ir eru orðn ir mjög 
þró að ir og skipu lagð ir í að að laga inn fl ytj end ur inn í skóla kerfi  ð og 
hér  skipta ákveðn ir grunn skól ar nið ur á  milli sín ald urs hóp um í mót-
töku bekkj um og þess  vegna eru þær í sitt hvor um skól an um þar sem 
þær eru á  yngsta og  elsta  stigi. Sú  eldri hef ur fl og ið í gegn um að-
lög un ar deild ina á met hraða og byrj ar í venju leg um dönsk um bekk 
eft ir ára mót in. Sú  yngsta stend ur sig líka af skap lega vel og mun hún 
 prófa venju leg an dansk an bekk eft ir ára mót.
Það lít ur ekki út fyr ir hvít jól hér í Es bjerg í ár, að sögn Dana hef ur 
 þetta  haust ver ið hið mild asta í ára tugi. Skauta svell ið sem er lagt á 
Torg inu á ári  hverju og er stór lið ur í fjár öfl  un skauta fé lags ins hér, 
átti til að  mynda að opna þann 22. nóv emb er, hef ur ekki enn get að 
opn að  vegna hlý inda. Ég  kvarta ekki enda var ég al veg kom in með 
nóg af  hörðu vetr ar veðri og leið inda færð síð ustu  vetra. Hér er líka 
að sögn mjög vinda samt, en við höf um ekki fund ið mik ið fyr ir því 
held ur, er um senni lega orð in of vind bar in og öllu vön í þeim efn um.
Mig lang ar til að  senda öll um fé lags mönn um Stétt ar fé lags Vest ur-
lands kær ar jóla kveðj ur og ósk ir um heilla ríkt kom andi ár. Tak ið 
fagn andi og  óhrædd á móti tæki fær um nýs árs, það er oft svo að 
þeg ar mað ur fer út fyr ir þæg inda ramm ann þá ger ast æv in týr in!

Sjöfn El ísa Al berts dótt ir

Jólakveðja úr 
Danaveldi

Sjöfn í borgarferð til Köben með dæturnar 
Elísu, Ágústu og Amalíu.

Breytt þjónusta í 
Búðardal og 

Hvalfjarðarsveit

Trúnaðarmannanám-
skeið í byrjun árs 2016

Stéttarfélag Vesturlands
Starfssvæði:  Hvalfjarðarsveit  -  Borgarbyggð  -  Skorradalur  

-  Eyja- og Miklaholtshreppur  -  Dalabyggð

Félagsfréttir 
19. tölublað - Desember 2015
Ábyrgðarmaður:  Signý Jóhannesdóttir.  

Stjórn Stéttarfélags Vesturlands:
Signý Jóhannesdóttir, formaður, Sigurþór Óskar Ágústsson, varaformaður, 

Baldur Jónsson, ritari, Kristján Jóhannsson, vararitari, Áslaug Þorvaldsdóttir, 
meðstjórnandi, Jónína Guðrún Heiðarsdóttir, meðstjórnandi. 

Aðrir meðstjórnendur og formenn deilda: Sigrún Reynisdóttir, form. 
IMS-deildar, Patricia M da Silva, form. MFÞ-deildar, Elín Guðrún 

Tómasdóttir, form. DRS-deildar, Guðbrandur Magnússon,  form. ISD-deildar, 
Einar O. Pálsson, form. DVS-deildar.
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Með fylgj andi við tal birt ist í Frétta-
blaði Efl  ing ar stétt ar fé lags í júní sl. 
eft ir að Stétt ar fé lag Vest ur lands dró 
um boð sitt til að gera kjara samn ing 
við Sam tök at vinnu lífs ins frá SGS. 
Hér er við tal ið stytt lít il lega:

Fólk ið mitt  vildi 
breyt ing ar!

-seg ir Sig ný Jó hann es dótt ir, 
for mað ur Stétt ar fé lags Vest ur-
lands
Það er ein falt svar við þess ari 
spurn ingu,  sagði Sig ný Jó hann-
es dótt ir, for mað ur Stétt ar fé lags 
Vest ur lands, þeg ar hún er spurð 
að því hver hafi  ver ið meg in-
ástæða þess að Stétt ar fé lag Vest-
ur lands hafi  ákveð ið að  vinna 
með Fló an um að samn inga mál-
um frem ur en  halda  áfram með 
Starfs greina sam bandi Ís lands 
í maí sl.  Það var virk ur hóp-
ur  allra  helstu trún að ar manna 
Stétt ar fé lags Vest ur lands sem 
tók  þessa ákvörð un og í  ljósi 
reynsl unn ar núna tel ég að hún 
hafi  ver ið rétt. Það er allt af erfi  tt 
að taka slík ar ákvarð an ir gagn-
vart að il um sem við höf um  lengi 
ver ið í sam starfi  við. En ein fald-
ast er að lýsa  þessu þann ig að 
fólk ið mitt  vildi breyt ing ar og 
það var bara kom ið að ka fl ask-
il um hjá okk ur gagn vart SGS.  
Í  reynd er  þetta upp safn að ur 
 vandi sem  þarna kom fram og 
 braust út með þess ari sam eig in-
legu ákvörð un  þessa  stóra hóps, 
seg ir Sig ný Jó hann es dótt ir. 
Sam starfi  ð við Fló ann var sér-
stak lega ánægju legt og gef andi 
að taka þátt í fag legri sam vinnu 
ekki síst með vara for set un um 
tveim ur, Ól af íu B. Rafns dótt-
ur og Sig urði Bessa syni en mér 
fi nnst ég eiga svo lít ið í þess um 
for ingj um eft ir að ég stóð upp 
úr stól vara for seta á síð asta ASÍ 
 þingi.  Þetta seg ir Sig ný Jó hann-
es dótt ir for mað ur Stétt Vest um 
vista skipt in frá SGS yfi  r til Fló-
ans sem gerð ist und ir lok samn-
inga við ræðn anna.  

Kom ið að breyt ing um 
hjá okk ur

 Þetta var upp söfn uð  óánægja með 
hvern ig lands byggð ar fé lög in 16 
hafa hag að sér við samn ings gerð. 
Næg ir þar að  nefna samn ing ana 
sem und ir rit að ir voru í des emb er 
2013, þar sem ákveðn ir for ystu-

menn sem jafn vel skrif uðu und ir 
samn ing ana fóru síð an heim og 
töl uðu gegn þeim. Stétt ar fé lag 
Vest ur lands  tel ur tæp lega 1000 
greið andi fé lags menn og um 200 
gjald frjáls ir. Á  hverju ári  greiða 
á 14. hundr að ein hver ið gjöld til 
fé lags ins en það er allt af nokk ur 
 fjöldi sem ekki nær því að  greiða í 
6 mán uði og öðl ast þann ig fé lags-
rétt indi. Fé lag ið á að ild að þrem ur 
lands sam bönd um og fl est ir fé-
lags menn til heyra Starfs greina-
sam bandi ís lands/SGS, einn ig eru 
í fé lag inu um 160 ein stak ling ar 
sem til heyra Lands sam bandi ís-
lenskra versl un ar manna/LÍV og  
síð an rúm lega 50 Sam iðn ar menn.
Fé lags svæð ið nær frá  botni Hval-
fjarð ar,  um Hval fjarð ar sveit ina, 
Borg ar byggð og Skorra dal, Eyja- 
og Mikla holts hrepp inn og síð an 
vest ur í Búð ar dal og mæt ir Verka-
lýðs fé lagi Vest fi rð inga í  botni 
Gils fjarð ar. Á svæð inu  voru áð ur 
þrjú verka lýðs fé lög sem sam ein-
uð ust í maí 2006. Höf uð stöðv arn-
ar eru í Borg ar nesi en skrif stof ur 
eru líka í Búð ar dal og í Hval fjarð-
ar sveit.

Virk ur hóp ur for ystu-
fólks tók ákvörð un ina
Fé lag ið hef ur 11  manna stjórn 
og 14  manna stjórn ir  deilda sem 
 mynda trún að ar ráð. Þeg ar við 
þenn an hóp bæt ast trún að ar menn 
á vinnu stöð um og vara menn í 
stjórn um deild anna þá tel ur hóp-
ur inn á  fi mmta tug ein stak linga. 
 Þessi hóp ur er samn inga nefnd 
fé lags ins. Eins og geng ur og ger-
ist þá er ekki allt af full mæt ing á 
 fundi samn inga nefnd ar en oft ast 
er virk ur hóp ur um 25 manns. Það 
var  þessi  virki hóp ur fé lags manna 
sem tók ákvörð un þann 12. maí 
að aft ur kalla um boð fé lags ins til 
samn ings gerð ar  frá SGS.  Þetta 
hef ur ver ið rætt stund um áð ur og 
oft hafa menn ver ið mis ánægð ir 
með hvern ig lands byggð ar fé lög in 
16 hafa hag að sér við samn ings-
gerð. Næg ir þar að  nefna samn-
ing ana sem und ir rit að ir voru í 
des emb er 2013, þar sem ákveðn ir 
for ystu menn sem jafn vel skrif uðu 
und ir samn ing ana fóru síð an heim 
og töl uðu gegn þeim. Í nú ver andi 
samn inga lotu, þeg ar upp legg ið 
var að  vinna fyr ir þá sem eru á 
 lægstu töxt um og far ið var af stað 
í víð tæk ar ver falls boð an ir í  nafni 

sam stöð unn ar, hófst und an hald ið 
 heima í hér aði  margra fé laga þar 
sem far ið var að  semja við ein-
staka hópa  og mik ið gert úr  ágæti 
 þeirra gjörn inga.

Mik il  óánægja með 
vinnu brögð in

Fé lags menn í Stétt ar fé lagi Vest-
ur lands voru mjög óhress ir með 
 þessi vinnu brögð og  lögðu til að 
for mað ur fé lags ins kann aði hvort 
ekki væri hægt að  leita sam starfs 
við Flóa banda lag ið, enda nær 
Faxa fl ó inn vest ur á Snæ fells nes ef 
út í landa fræð ina er far ið. Það er 
skemmst frá því að  segja að mála-
leit an fé lags ins var mjög vel tek ið 
af for ystu fólki Fló ans og Stétt ar-
fé lag Vest ur lands boð ið  meira en 
vel kom ið í hóp inn. Þar voru fyr ir 
VR og Lands sam band ís lenskra 
versl un ar manna í góðu sam starfi  
við Fló ann.

Ánægju leg ur tími 
með Flóa fé lög un um, 

LÍV og VR
Við ræð urn ar um kjara samn ing-
ana, sem und ir rit að ir voru þann 
29. maí, voru um margt mjög 
ánægju leg ur tími. Eink ar áhuga-
vert og skemmti legt að sjá hvað 
vara for set ar ASÍ þau, Sig urð ur 
Bessa son for mað ur Efl  ing ar og 
Ól af ía B. Rafns dótt ir for mað ur 
VR ná að  vinna vel sam an. Mér 
seg ir svo hug ur að með  þessu 
góða sam starfi  Efl  ing ar og VR 
hafi  ver ið brot ið ákveð ið blað 
í sögu verka lýðs hreyfi  ng ar inn-
ar. Ég get ekki neit að því að mér 
fi nnst ég eiga svo lít ið í  þessu 

 teymi, því þeg ar ég stóð upp af 
 stóli vara for seta ASÍ sl.  haust og 
 sagði við sam starfs fólk ið mitt í 
mið stjórn að ég  teldi að það  stæði 
þess um  stóru fé lög um næst að 
 manna vara for seta stól inn, þá fór 
af stað at burða rás sem  leitt hef ur 
 þetta sam starf af sér.

 Fyrstu skref tek ist jafn-
vel mun bet ur en ég 

 þorði að spá fyr ir um
Að end ingu ætla eg að  leyfa mér 
að  vitna í vara for mann í Stétt ar fé-
lagi Vest ur lands, Sig ur þór Ósk ar 
Ág ústs son, sem  sagði eitt hvað á 
 þessa leið.  Mér  leist mjög vel á 
 þetta nýja sam starf frá upp hafi , en 
 þessi  fyrstu skref hafa jafn vel tek-
ist  mun bet ur en ég  þorði að spá 
fyr ir um.
Ég gæti ekki ver ið  meira sam mála 
hon um og  hlakka til enn frek ar 
sam starfs á kom andi ár um!

Flóa banda lag ið hef ur ver ið óform-
legt sam starf  þeirra þriggja stétt-
ar fé laga sem stað ið hafa að gerð 
kjara samn inga í  nafni Fló ans. Þeg-
ar Stétt ar fé lag Vest ur lands  óskaði 
eft ir að ild að  þessu sam starfi  sl. vor, 
þá fór af stað um ræða sem  hafði 
leg ið  niðri um nokk urn tíma hjá fé-
lög un um, að form gera sam starfi  ð. 
Stétt Vest mun á nýju ári taka þátt 
í Capa cent könn un um kaup og kjör 
fé lags manna, könn un sem Flóa fé-
lög in hafa stað ið að sam an sl. 10 
ár. Einn ig er í at hug un að koma á 
fót frek ara sam starfi  s.s.  fræðslu- 
og or lofs mál um.  Þetta eru von andi 
 fyrstu skref í  þeirri veg ferð að bæta 
þjón ustu við fé lags menn, sem bygg-
ir á hag kvæmni stæð ar inn ar.

Breytingar í fram-
kvæmdastjórn SGS

Afhverju gekk StéttVest 
til liðs við Flóann?

Á  þingi Starfs greina sam bands Ís lands 
urðu nokkr ar breyt ing ar á fram kvæmda-
stjórn sam bands ins. Sig ný Jó hann es dótt-
ir for mað ur Stétt ar fé lags Vest ur lands gaf 
ekki kost á sér til end ur kjörs eft ir u.þ.b. 
10 ára setu í fram kvæmda stjórn. Sig urð-
ur Bessa son for mað ur Efl  ing ar stétt ar fé-
lags gaf held ur ekki kost á sér, en hann 
hef ur ver ið í fram kvæmda stjórn SGS 
frá upp hafi . Í stað Sig nýj ar var kjör inn 
Sig urð ur Gu ðmunds son Verka lýðs fé lagi 
Snæ fell inga og í stað Sig urð ar Bessa son-
ar var kjör inn Ragn ar Óla son Efl  ingu.
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SAL EK-sam komu lag ið sem und-
ir rit að var í lok okt ób er  milli stórs 
 hluta vinnu mark að ar ins hef ur ver-
ið tölu vert til um fjöll un ar síð ustu 
daga. Nokk uð hef ur ver ið um að 
mis skiln ings hafi  gætt í  þeirri um-
ræðu.
Til að  skýra mynd ina fyr ir leik-
mönn um og  hjálpa þeim að  mynda 
sér skoð un á mál inu hef ur ASÍ birt 
nokkr ar al geng ar spurn ing ar sem 
kom ið hafa upp, sem svar að er í 
 stuttu en  skýru máli. Ef les end ur 
hafa  fl eiri spurn ing ar þá hvetj um 
við þá til að  senda þær á asi@asi.
is og þeim verður svarað eins fl jótt 
og kost ur er.

Spurt og svar að um SAL EK 

Hvað er SAL EK? 
Svar: SAL EK er skamm stöf un 
fyr ir sam starf um launa upp lýs-
ing ar og efna hags for send ur kjara-
samn inga. SAL EK er af rakst ur 
 vinnu sem hófst 2013 með út tekt 
BSRB, KÍ, BHM, ASÍ, SA og 
samn inga nefnda rík is, Reykja vík-
ur borg ar og Sam bands ís lenskra 
sveit ar fé laga á um hverfi  kjara-
samn inga á hin um Norð ur lönd-
un um, þar sem  áhersla var lögð á 
heild ar end ur skoð un samn inga lík-
ans ins.  

Hvers  vegna SAL EK? 
Svar: Með sam starfi  nu  vilja heild-
ar sam tök in  stuðla að því að bæta 

þekk ingu og vinnu brögð við 
und ir bún ing og gerð kjara samn-
inga með Norð ur lönd in sem fyr-
ir mynd. Mark mið ið er að auka 
kaup mátt á grund velli lágr ar 
verð bólgu,  lágra  vaxta og stöð ugs 
geng is. Á hin um Norð ur lönd un-
um hef ur tek ist að auka kaup mátt 
tvisv ar sinn um  meira á ári á síð-
ustu 15 ár in en hér á  landi.  Auk 
þess er sam komu lag inu ætl að að 
 stuðla að  friði á vinnu mark aði og 
aukn um stöð ug leika. 

Er samn ings rétt ur inn tek inn 
af ein staka stétt ar fé lög um með 
SAL EK sam komu lag inu?
 Svar: Nei, það er ekk ert í  þessu 
sam komu lagi sem hrófl  ar við 
ákvæð um vinnu lög gjaf ar inn ar um 
samn ings rétt ein stakra stétt ar fé-
laga. 

Er  þetta kjara samn ing ur? 
Svar: Nei,  þetta er ramma sam-
komu lag sem hvert stétt ar fé lag/
lands sam band fyr ir sig get ur unn-
ið út frá. All ir að il ar sam komu-
lags ins fá þó fyr ir heit um að  njóta 
sam bæri legra launa hækk ana til 
árs loka 2018. Þá verð ur gert sam-
komu lag um jöfn un líf eyr is rétt-
inda á al menn um og op in ber um 
vinnu mark aði. 

Kem ur  þetta sam komu lag í 
stað inn fyr ir kjara samn ing?
 Svar: Nei. Flest fé lög inn an ASÍ 

 sömdu vor ið 2015 til þriggja 
ára um  minni launa hækk an ir en 
felst í SAL EK-sam komu lag inu. 
Á grund velli  þessa ramma sam-
komu lags þarf samn inga nefnd 
ASÍ að gera nýj an kjara samn-
ing við Sam tök at vinnu lífs ins til 
að  tryggja að 85.000 fé lags menn 
okk ar á al menn um vinnu mark aði 
fái sam bæri leg ar launa hækk an ir 
og um hef ur ver ið sam ið á op in-
bera mark að in um. Sá samn ing ur 
verð ur síð an lagð ur í at kvæða-
greiðslu fé lags manna. 

Þýð ir  þetta sam komu lag að all-
ar launa hækk an ir (launa skrið) 
séu bann að ar? 
Svar: Nei, það er ekki hægt að 
 banna launa skrið. Breyt ing in er 
sú að op in ber ir starfs menn fá nú 
að  njóta launa skriðs sem verð-
ur á al menn um vinnu mark aði, að 
frá dregnu launa skriði á op in bera 
vinnu mark að in um. 

Ger ir sam komu lag ið það að 
verk um að launa hækk an ir mín-
ar  verða tak mark að ar? 
Svar: Gagn vart fé lags mönn um 
ASÍ hjá hinu op in bera trygg ir 
sam komu lag ið að þeir fái sam-
bæri leg ar launa hækk an ir og kveð-
ið var á um í gerð ar dómi í sum ar. 
Gagn vart fé lags mönn um ASÍ á 
al menn um vinnu mark aði trygg ir 
sam komu lag ið að SA skuld bind ur 
sig að  tryggja þeim einn ig sam-
bæri leg ar launa hækk an ir. 

Eru stétta fé lög  óþörf með svona 
sam komu lagi? 
Svar: Nei, þvert á móti sýn ir  þetta 
styrk leika okk ar fyr ir komu lags. 
Við get um ver ið stórt og sterkt afl  
í sam skipt um við hið op in bera og 
sam tök at vinnu rek enda en sam-
hliða bú ið ein staka stétt ar fé lög-
um  betra svig rúm til þess að  sinna 
hags mun um  sinna fé lags manna. 

Er það for ysta hvers tíma sem 
get ur gert breyt ing ar á sam-
komu lag inu, allt eft ir því hvern-
ig vind ar  blása?  
Svar: For ysta verka lýðs hreyfi  ng-
ar inn ar hef ur að sjálf sögðu ekk-
ert sjálf dæmi um það með  hvaða 
 hætti samn inga lík an er byggt upp. 
Þar hafa stétt ar fé lög in og fé lags-
menn  þeirra síð asta orð ið. Með 
um ræddu ramma sam komu lagi er 
ekki bú ið að  ákveða eitt hvert eitt 
samn inga lík an, held ur er hér ver-
ið að  hefja um ræðu sem við telj-
um að muni taka 2-3 ár að  ljúka. 
Verð ur það gert í nánu sam ráði og 
sam starfi  við að ild ar fé lög ASÍ og 
fé lags menn  þeirra. Ef við ná um á 
end an um sam an um inn viði nýs 
samn inga lík ans verð ur það lagt í 
at kvæða greiðslu  allra  þeirra tæp-
lega 100.000 fé lags manna sem 
eru inn an raða ASÍ. 

Hvað ger ist núna þeg ar bú ið er 
að gera SAL EK-sam komu lag-
ið? 
Svar: Nú þeg ar bú ið er að  ljúka 
kjara samn ing um við ríki og sveit-
ar fé lög  vegna fé lags manna ASÍ 
sem  starfa á þeim  hluta vinnu-
mark að ar ins þá er  næsta verk efni 
að  tryggja fé lags mönn um ASÍ á 
al menn um vinnu mark aði sam-
bæri leg ar launa hækk an ir á  næstu 
ár um og hér um ræð ir. Síð an verð-
um við að  hefja um ræðu um þró-
un og mót un þess samn inga lík ans 
sem von andi trygg ir okk ar fé lags-
mönn um kaup mátt ar aukn ingu á 
grund velli lágr ar verð bólgu,  lágra 
 vaxta og stöð ugs geng is. Sam hliða 
verð um við að ræða við stjórn-
völd um það með  hvaða  hætti þau 
 þurfa að  beita ag aðri hag stjórn til 
að koma í veg fyr ir koll steyp ur 
 vegna of þenslu.  
Ef þú hef ur frek ari spurn ing ar 
 vegna SAL EK-sam komu lags ins 
 sendu þær þá á asi@asi.is   

Spurt og svarað um 
SALEK samkomulagið

Við undirritun Salek samkomulagsins frá vinstri: Björgólfur Jóhannsson 
og Þorsteinn Víglundsson frá SA, Gylfi  Arnbjörnsson ASÍ, Elín Björg 
Jónsdóttir BSRB, Gunnar Björnsson samninganefnd ríkisins, Atli Atla-
son Reykjavíkurborg og Inga Rún Ólafsdóttir Sambandi sveitarfélaga

Desember 
uppbótin 2015

Sam kvæmt þeim kjara samn ing um sem Stétt ar fé lag Vest ur lands er 
að ili að, ber að  greiða launa fólki des emb er upp bót fyr ir ár ið 2015, 
sem hér seg ir: 
Starfs fólk sveit ar fé laga, samn ing ur SGS og SNS, .. kr. 100.700
Verslunar-  og skrif stofu fólk, samn ing ur LÍV og SA, .....78.000
Verka fólk, samn ing ur SGS og SA,  ..................................78.000
Iðn að ar menn, samn ing ar Sam iðn ar og SA,  ...................78.000
Samn ing ar SGS við rík ið  ..................................................78.000
Norð ur ál ehf., Hval fjarð ar sveit  .....................................177.347
El kem hf., Hval fjarð ar sveit ............................................170.864
Klafi  ehf., Hval fjarð ar sveit  ............................................170.864

Lág marks rétt ur til des emb er upp bót ar er mis jafn eft ir kjara samn-
ing um. Stétt ar fé lag Vest ur lands hvet ur launa fólk til að fylgj ast vel 
með því að rétt des emb er upp bót sé  greidd og að gera at huga semd ir 
strax sé ekki svo. Al geng ast er að til að eiga rétt á  fullri des emb-
er upp bót  þurfi  að  skila 45 vik um í dag vinnu á ár inu (1800 klst). 
Þeir sem hafa unn ið  skemmri tíma eða eru í hluta starfi  fá  greitt í 
hlut falli. Upp gjörs tíma bil ið er al man aks ár ið, en hægt er að  semja 
um að það sé frá 1. des. til 30. nóv. ár hvert. 
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Vet ur inn 2015-2016 leig ir Stétt ar fé lag Vest ur lands út tvö or lofs hús í 
Húsa felli og eitt í Ölf us borg um  ásamt or lofs íbúð að Ás holti 2 í Reykja-
vík. Íbúð fé lags ins að Furu lundi 8 á Ak ur eyri hef ur ver ið seld og stend-
ur leit yfi  r að ann ari  stærri íbúð. Stefnt er að því að ný íbúð á Ak ur eyri 
 verði kom in í gagn ið fyr ir vor ið. Skrif stofa Stétt ar fé lags ins í Al þýðu-
hús inu, Sæ unn ar götu 2 a, Borg ar nesi ann ast út leigu á or lofs hús un um 
fé lags ins all an árs ins hring. 

Húsa fell  
Ekki þarf að  kynna Vest lend ing um dá semd ir Húsa fells sem sum ar dval-
ar stað ar en vert er að  minna á að vet ur inn hef ur líka sína  töfra. 

Kiðárskógur 10
Fyr ir bú stað inn þarf að  greiða 
kr. 4.000 fyr ir sól ar hring inn í 
 miðri viku en kr. 14.000 fyr-
ir helg ina, sem get ur ver ið 
þrjár næt ur. Vik an er  leigð á 
kr. 18.000.
Um er að ræða ný legt 94 
fer metra hús auk svefn lofts. 
Í hús inu eru tvö svefn her-
bergi og  stofa, svefn krók ur úr 
 stofu, eld hús krók ur og bað her bergi með sturtu. Heit ur pott ur er á  palli. 
Hús ið er bú ið öll um venju leg um bún aði fyr ir 8 manns, svefn pláss er fyr-
ir 8 á  neðri hæð.  Þvotta- og upp þvotta vél ar eru í hús inu.

Kiðárskógur 1
Fyr ir bú stað inn þarf að  greiða 
kr. 4.000 fyr ir sól ar hring inn í 
 miðri viku en kr. 12.000 fyr-
ir helg ina, sem get ur ver ið 
þrjár næt ur. Vik an er  leigð á 
kr. 16.000.
Um er að ræða 64 fer metra 
hús sem byggt var ár ið 2003. 
Hús ið stend ur ör lít ið inn ar á 
 vinstri hönd við Kið ár skóg en 
núm er 10. Í Hús inu eru 3 svefn her bergi,  stofa, eld hús og bað her bergi 
með sturtu. Heit ur pott ur  er á  palli og lít ið gesta hús sem er ekki hit að 
upp. 
Hús ið er bú ið öll um venju leg um bún aði fyr ir 8 manns, svefn pláss er 
fyr ir 8. Upp þvotta vél er í hús inu.

Ölf us borg ir
Fyr ir hús ið í Ölf us borg um 
 þurfa fé lags menn einn ig að 
 greiða kr. 4.000 fyr ir sól-
ar hring inn, fyr ir  helgi kr. 
12.000 sem geta ver ið 3 næt-
ur. Vik an er  leigð á kr. 16.000. 
Hús ið í Ölf us borg um er með 
heit um  potti og sól stofu. 
Svefn að staða er fyr ir 6-8 
manns. Tæki og hús bún að ur 
er mjög góð ur.
Þeir fé lags menn sem dval ið hafa í Ölf us borg um að  vetri til eru ekki 
síð ur hrifn ir af dvöl inni þar en þeir sem fara þang að að  sumri til. Það 
er til val ið að  skreppa aust ur og eiga nota lega  helgi eða viku í Ölf us inu 
og  brjóta þann ig upp skamm deg ið. Marg ar skemmti leg ar göngu leið ir er 
þar að  fi nna. 

Ás holt 2, Reykja vík
Or lofs sjóð ur á 4ra her bergja 
íbúð í Ás holti 2. Íbúð in er í 
 stóru fjöl býl is húsi þar sem 
á ann an tug  íbúða eru í eigu 
stétt ar fé laga. Íbúð in er mjög 
rúm góð.  Henni fylg ir  stæði 
í bíla geymslu, þar sem mjög 
góð þvotta að staða er fyr ir 
bíla. Þvotta hús með vönd-
uð um tækj um er í sam eign. 
Eign inni fylg ir líka fal leg ur lok að ur garð ur og er hægt að  ganga  beint 
úr íbúð inni út í garð inn. Hús fé lag ið hef ur í  sinni þjón ustu mann sem sér 
um alla sam eign ina og er eign in ann ál uð fyr ir snyrti mennsku á all an 
hátt. Inn gang ur í Ás holt ið er frá Lauga vegi og stend ur hús ið rétt aust-
an við Hlemm, það er því á mjög góð um stað og mið borg in í þægi legu 
göngu færi. Hér gild ir regl an fyrst ur kem ur fyrst ur fær og verð ur vik un-
um ekki út hlut að,  hvorki að  sumri né  vetri til. Hægt er að  leigja íbúð-
ina dag fyr ir dag á virk um dög um en helg ar  verða ein göngu leigð ar 
frá föstu degi til sunnu dags. Leigu verð ið er kr. 5000 fyr ir  staka nótt á 
virk um degi. Fyr ir  virka við bót ar nótt kr. 4000 og fyr ir  helgi er verð ið 
kr. 12.000. Vik an leig ist á kr. 25.000 til fé lags manna. Hægt er að  leigja 
lín fyr ir kr. 1.100 á mann, inni fal ið í því eru rúm föt og bað hand klæði, 
greið ist á sama tíma og leig an.

Vetrarleiga orlofshúsa og íbúða 2015-2016

Vin sæld ir íbúð ar inn ar í Ás holti 
2 í Reykja vík eru gríð ar leg ar. 
Oft er eitt hvað  laust í  miðri viku, 
þó helg ar séu nær allt af bók að ar 
u.þ.b. tvo mán uði fram í tím ann. 
Or lofs sjóð ur  ákvað sl.  haust að 
 bjóða fé lags mönn um sem  þurfa 
að  greiða fyr ir gist ingu á hót eli 
eða gisti heim ili, að koma með 
reikn ing inn á skrif stofu fé lags-
ins og  sækja um nið ur greiðslu. 
Við mun um þá  greiða nið ur um 
kr. 3.000  hverja nótt, þó ekki 
 meira en 50% af kostn aði og 
að há marki 4 næt ur á ári, hjá 
fé lags manni.  Þetta mun  gilda á 
tíma bil inu frá 1. okt. til 30. apr-
íl, en frá 1. maí til 30. sept. yrði 
end ur greiðsl an kr. 5.000 á nótt. 
Reikn ing ar  þurfa að vera lög-
leg ir og skráð ir á nafn fé lags-
manns ins.  Rétt er að geta þess 
að  þetta verð ur ein ung is  vegna 
gist ing ar inn an lands og gild ir 

ekki  vegna  þeirra  kosta sem fé-
lag ið býð ur sjálft í íbúð um eða 
or lofs hús um.
 Gull klúbb ur inn er nýr kost ur 
sem nú stend ur fé lag mönn um 
til boða. Or lofs sjóð ur fé lags ins 
hef ur nú geng ið í Gull klúbb inn 
og stend ur fé lags mönn um því 
til boða að  gista á Gull klúbbs-
kjör um á nokkr um hót el um í 
Reykja vík og víð ar,  þetta eru 
Grand hót el og Foss hót el. Af-
slætt ir fást einn ig af mat og 
ým is kon ar þjón ustu. Sýna þarf 
fé lags skír teini og geta þess að 
fé lag ið sé að ili að Gull klúbbn-
um þeg ar bók að er. Nokk uð er 
síð an fé lag ið  sendi út skír teini 
til full gildra fé lags manna og 
veð ur það því gert á  næstu vik-
um. Fram að þeim tíma  gilda 
 gömlu skír tein in, hafi  þau glat-
ast er hægt að nálg ast ný á skrif-
stofu fé lags ins.

Gullklúbbur og gisting 
innanlands að eigin vali

Greið um út  styrki 
og dag pen inga fyr ir jól!

Sjúkra sjóð ur Stétt ar fé lags Vest ur lands hef ur  greitt út dag pen inga 
og  styrki  vegna des emb er mán að ar, fyr ir jól. Í ár er stefnt að því að 
 greiða út f.h. þann 23.des emb er. Um sókn ir  ásamt gögn um  þurfa að 
 skila sér f.h. föstu dag inn 18. des emb er. Um sókn ir sem koma eft ir 
það  verða af greidd ar í lok janú ar 2015.
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Eð varð var illa fyr ir kall að ur 
þenn an morg un inn, Morg un blað-
ið var veð ur teppt fyr ir sunn an 
og pok arn ir í  Senseo vél ina hans 
voru bún ir. Sum ar ver tíð in á  litla 
hót el inu hans var að hefj ast og 
hann  hafði eytt gær kvöld inu við 
hand smíð aða hnotu skrif borð ið og 
reikn að út hver launa kostn að ur-
inn yrði  þetta sum ar ið. Ágang ur 
var í störfi  n hjá hon um og hjart-
að tók auk as lag þeg ar hann  leiddi 
hug ann að dóms mál inu sem hann 
tap aði síð asta vet ur. Hon um var 
ómögu legt að  skilja af  hverju 
hann  mátti ekki  borga tékk nesku 
krökk un um með því að  keyra 
með þau um sveit ina eft ir að þau 
 höfðu þrifi  ð her berg in. Dóm ara-
bján inn sá ekki verð mæt ið í því 
að fá land kynn ingu frá  manni sem 
ekki var bara  stærsti land eig and-
inn í hreppn um held ur  hafði líka 
ver ið hrepp stjóri þar til eitt hvað 
rétt hugs un ar lið fór að gera at-
huga semd ir við hryggj ar stykk ið 
í kosn inga bar átt unni hans, bjór-
partý ið sem hann hélt fyr ir krakk-
ana í hér aðs skól an um. En nóg um 
það, þó að Eð varð  þyrfti stund um 
að taka hjarta magn yl á kvöld in, 
ætl aði hann ekki að láta for tíð ar-
drauga  skemma fram tíð ina. Hann 
ætl aði ekki að  keyra um á þess um 
 tveggja ára  gamla bíl mik ið leng ur 
og ár lega golf ferð in hans til Spán-
ar  skyldi næst  verða til fyr ir heitna 
lands ins, Flór ída. Það var því 
himna send ing þenn an til fi nn inga-
þrungna morg un þeg ar Eð varð 
kom á skrif stof una, sett ist við tölv-
una og sá að hans beið tölvu póst-
ur frá sló vak ísk um há skóla sem 
 vildi ólm ur fá að  senda hon um 
 nokkra  hressa  krakka til að læra 
af stjórn un ar hátt um hans á hinu 
há æru verð uga hót eli. Ekki voru 
gerð ar aðr ar kröf ur um umb un en 
að fá  bedda, morg un mat og eina 
 heita mál tíð á dag. Í þann mund 
sem hann var að fara að  svara á þá 
leið að hann  hefði eng an  áhuga á 
að hafa ein hverja út lend ings bjána 
hang andi yfi  r sér fékk hann hug-
ljóm un. Nú gat hann loks ins snú ið 
á verka lýðs for ingj ann í stutt erma-
skyrt unni, hann gat ekki beð ið eft-
ir að sjá fram an í hann þeg ar hann 
 myndi  segja hon um að starfs fólk-
ið hans væru nem ar sem væru að 
læra með því að  vinna. Loks kom 
maí og Eð varð tók á móti sló vak-
ísku stúd ent un um. Hann  lenti í 
erfi  ð leik um með að læra og bera 

fram nöfn 
 þeirra þann ig 
að hann til-
kynnti þeim 
fl jót lega á 
 sinni bjög uðu 
 ensku að í  ljósi 
þess  myndi 
hann  kalla þau 
eft ir per són-
um úr Ís lend-
inga sög un um, 
þ.e. Hall gerði, 
 Gretti og Þor-
geir. Jafn framt 
fór hann á 
bóka safn ið og 
fékk lán að ar 
vald ar Ís lend-
inga sög ur sem 
hann af henti 
þeim og ætl-
að ist til að þau læsu. Í  fyrstu gekk 
allt vel. Hall gerð ur, Grett ir og 
Þor geir voru dug leg og  gerðu það 
sem þeim var sagt að gera. Fljót-
lega fóru þau þó að  spyrja spurn-
inga sem hann  skildi ekki al veg en 
þau virt ust vera  ósátt við vist ar-
ver ur sín ar, þau  vildu fá her bergi. 
Fannst hjól hýs ið sem hann tók af 
mági sín um upp í skuld ekki vera 
full nægj andi. Eð varð  sagði að ef 
þau ætl uð ust til að hann kvitt aði 
upp á stað fest ing una til há skól-
ans úti  skyldu þau láta sér  þetta 
duga. Tím inn leið og sam skipt in 
versn uðu, Hall gerð ur var hætt að 
 svara því  nafni, Grett ir reynd ist 
ekki jafn sterk ur og nafn ið gaf 
til  kynna og Þor geir kvart aði yfi  r 
því að hafa tek ið 20 næt ur vakt-
ir í röð. Til hvers kom  þetta fólk 
hing að eig in lega hugs aði Eð varð. 
Hann  hafði tal ið að  besti skól inn 
fyr ir þau væri að  temja sér  gamla 
góða ís lenska vinnu sið ferð ið, þ.e. 
 vinna sem mest og  spyrja sem 
minnst. Nú var Eð varð líka far-
inn að hafa veru leg ar áhyggj ur af 
bók un um sem hann fékk lán að ar 
fyr ir þau og  ákvað einn dag inn 
að fara inn í hjól hýs ið og  sækja 
þær. Sér hann þá ekki hvar bæk-
urn ar  liggja rak ar og þval ar við 
op ið á hálf brotna glugg an um sem 
hann sjálf ur  hafði brot ið í ein um 
af fjöl mörgu til raun um sín um til 
að inn heimta féð sem mág ur hans 
skuld aði hon um. Bæk urn ar voru 
ber sýni lega ónýt ar og nú  þurfti 
Eð varð að fara til hel vít is komm-
ún ist ans sem var bóka safn svörð ur 
og  greiða fyr ir þær. Eð varð leit á 

 þessa van rækslu sem menn ing ar-
sögu lega árás á sig og sína og fór 
rak leið is á fund sýslu manns ins. 
Sýslu mað ur inn kvaðst ekk ert  vilja 
gera fyr ir hann, í raun kom það 
Eð varði ekki á  óvart, hann hafi  
ver ið ótta lega lin ur síð an hann 
gekk úr Rót arí klúbbn um á sín um 
tíma. Eð varð  ákvað þá að sló vak-
ísku krakk arn ir væru ekki leng-
ur þess verð að bera þau  glæstu 
nöfn sem hann  hafði gefi  ð þeim. 
Hann ætl aði sér hins veg ar ekki 
að  greiða fyr ir þess ar bæk ur sem 
skemmd ust,  fyrsta inn borg un in á 
Flór ída ferð ina var á  næsta  leyti 
og hann  mátti ekki við að  missa 
þess ar 12 þús und krón ur sem 
safn vörð ur inn  krafði hann um fyr-
ir bæk urn ar. Eð varð  taldi sig því 
knú inn til að til kynna sló vak ísku 
krökk un um að  vegna tjóns ins sem 
þau  hefðu vald ið bæru þau sjálf 

 ábyrgð á því að fæða sig  næstu 
vik una. Við  þetta sprakk allt sam-
an, sló vak ísku krakk arn ir  hreyttu 
ein hverju í Eð varð á óskilj an legu 
hrogna máli og strun suðu í  burtu. 
 Næsta dag komu svo verka lýðs-
for ing inn, safn vörð ur inn, sló vak-
ísku krakk arn ir og ein hver hel-
vít is sér fræð ing ur að sunn an og 
tóku sam an allt dót krakk anna og 
af hendu hon um bréf þar sem hann 
er krafi  nn um laun fyr ir þá 320 
tíma sem krakk arn ir  höfðu unn-
ið síð an þau komu fyr ir 5 vik um. 
Eð varð  sagði þeim að  hypja sig af 
land ar eign inni hið snar hasta og 
brun aði  beint til lög manns ins síns. 
Lög mað ur inn las bréfi  ð þung ur á 
brún og til kynnti svo Eð varði að 
lík lega yrði ekk ert af Flór ída ferð-
inni  þetta ár ið. Lyk il orð: Ráðn ing-
ar form, lág marks laun, út lend ing ar 
á ís lensk um vinnu mark aði.

Kannast þú við Eðvarð?
Eðvarð aðhaldsmaður

Afgreiðslu-
tími um jólin og 

áramótin
Skrif stofa Stétt ar fé lags Vest ur lands að Sæ unn ar götu 
2a verð ur lok uð á að fanga dag og gaml árs dag, en op ið 
verð ur á hefð bundn um tíma mánudaginn 28. desem-
ber, þriðjudaginn 29. desember og miðvikudaginn 30. 
desember frá kl. 08:00 – 16:00.

Hluti stjórnar og starfsmanna Stéttarfélags Vesturlands auk bílstjóra á leið í Vatnshelli. 
Myndin tengist greininni ekki sérstaklega. Frá vinstri: Silja, Sigurþór, Erla, María, Patricía, 
Guðbrandur, Baldur og bílstjórinn Jónas.
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Þann 13. okt ób er sl. voru 15 ár 
frá því að Starfs greina sam band 
Ís lands var stofn að og í tengsl um 
við þing sam bands ins, sem hald ið 
var 14. og 15. okt ób er, var efnt til 
af mæl is ráð stefnu. Á ráð stefn unni 
voru fl utt nokk ur er indi. Sum ar liði 
Ís leifs son sagn ræð ing ur fór yfi  r 
sög una, Þóra Krist ín Ás geirs dótt-
ir tal aði um SGS út frá sjón ar hóli 
frétta manns ins. Í lok in komu svo 
 tveir ung ir menn ætt að ir úr Borg-
ar fi rði, þeir Er ík ur Þór The ódórs-
son trún að ar mað ur á Land náms-
setr inu og  Skúli Guð munds son, 
sem einu  sinni var trún að ar mað ur 
hjá Ol ís í Borg ar nesi en er núna 
fé lags mað ur í Efl  ingu og trún að-
ar mað ur  áfram hjá Ol ís. 
Þeir fé lag ar  hristu tölv ert upp í 
fund ar mönn um og  vöktu þá til 
um hugs un ar um nauð syn þess 
að efl a tegsl in við unga fólk ið, 
 hleypa þeim að og fela þeim við-
eig andi verk efni.
Tíð inda mað ur Fé lags frétta  spurði 

Ei rík hvern ig hon um  hefði fund ist 
að taka þátt í af mæl is ráð stef unni 
og að vera auk þess full trúi Stétt-
ar fé lags Vest ur lands á þing inu ?
„Það var virki lega ánægju legt að 
fá  beiðni um að  halda er indi fyr-
ir hönd ASÍ-UNG á af mæl is ráð-
stefnu SGS og skemmti legt að 
hafa  Skúla vin minn með í verk-
efn inu og á ráð stefn unni. Okk ur 
fannst nauð syn legt að fara stutt 
yfi  r mál efni ungs fólks í stétt ar-
fé lög um, sýnd um ör mynd band og 
fór um yfi  r glær ur. Það var gam an 
að sjá hvað all ir voru áhug sam ir 
um er ind ið og spjöll uðu marg ir 
við okk ur um mál efn ið á ráð stefn-
unni“  sagði Ei rík ur og bætti við 
að honum þætti SGS þing ið gott 
og áhuga vert að taka þátt í  smíði 
álykt ana og kynn ast nýju  fólki í 
hópa vinn unni. Hann  þakkar þeim 
sem  leyfðu honum að taka þátt, 
kær lega fyr ir og  hlakkar til að 
taka  meira þátt í verka lýðs mál um 
kom andi ára 

Er verkalýsðhreyfi ngin 
fyrir ungt fólk?

Kjarasamningurinn við 
sveitarfélögin 

samþykktur með 
yfi rgnæfandi meirihluta

Þann 20. nóv emb er sl. var und ir rit-
að ur kjara samn ing ur við Sam band 
ís lenskra sveit ar fé laga. Það voru 
öll fé lög in inn an Starfs greina sam-
bands Ís lands nema VLFA. Starfs-
greina sam band ið skrif aði und ir 
tvo samn inga, 15 lands byggð ar-
fé lög sam an og 3 fé lög inn an 
Fló ans. Einn ig  sömdu  öll bæj ar-
starfs manna fé lög in inn an BSRB, 
 ásamt  SFR, við sveit ar fé lög in 
þenn an dag. Samn inga lot an við 
sveit ar fé lög in var nokk uð  hatröm 
og aft ur og aft ur kom samn inga-
nefnd  SNS  reyndu samn inga fólki 
SGS og BSRB á  óvart. For mað-
ur Stétt ar fé lags Vest ur lands hef ur 
sýrt við ræð um SGS við sveit ar fé-
lög in í  meira en 10 ár og for mað ur 
Kjal ar Arna Jak ob ína Björns dótt ir 
hef ur  leitt við ræð ur BSRB fóllks-
ins enn leng ur. Gott sam starf hef-
ur ver ið með þess um hóp um og 
 segja má að sá ár ang ur sem náðst 
hef ur í samn ings gerð inni und an-
far in ár,  byggi á  þessu sam starfi . 

Samn inga við ræð ur töfð ust nokk-
uð  vegna þess óró leika sem ver ið 
hef ur á vinnu mark aði, svo sem 
 vegna verk falla í op in beru um-
hverfi , bið ar eft ir kjara dómi, bið ar 
eft ir samn ingi við SFR, Sjúk ar liða 
og Lög reglu menn. 
Það er mik ill mis skiln ing ur að 
SAL EK hafi  skemmt fyr ir í við-
ræð um við sveit ar fé lög in eins og 
ein staka for ystu menn stétt ar fé laga 
hafa hald ið fram. Í raun má  segja 
að SAL EK sam komu lag ið hafi  ð 
styrkt  stöðu okk ar við að  verja þá 
sem hafa lægst laun in inn an okk-
ar raða. Þeir sem  telja að til raun ir 
for ystu sveit ar ASÍ og BSRB, til 
að koma á skyn sam leg um vinnu-
brögð um við gerð kjara samn inga 
og  tryggja auk inn kaup mátt til 
 þeirra sem lök ust hafa kjör inn, 
séu af hinu  vonda, að stuðn ing-
ur við SAL EK sé ein hvers kon ar 
með virki, þeir ein stak ling ar eru í 
full kom inni af neit un.

Samningur milli SGS og SNS undirritaðir. Frá vinstri: Björn Snæbjörns-
son formaður SGS, Signý Jóhannesdóttir formaður samninganefndar 
SGS, Bryndís Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari og Inga Rún Ólafsdóttir 
formaður samninganefndar sveitarfélaganna.

Þátttakendur í pallborði á afmælisráðstefnu SGS, frá vinstri: Eiríkur, 
Skúli, Sumarliði Ísleifsson sem skrifaði sögu ASÍ, Þóra Kristín Ásgeirs-
dóttir fréttamaður, Kristján Bragason framkvæmdastjóri NU HRCT og 
Drífa Snædal framkvæmdastjóri SGS
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