
Það eru for rétt indi að  starfa inn an 
full orð ins fræðsl unn ar, um gang ast 
fólk sem þyrst ir í  meiri þekk ingu 
og vill  styrkja sig þann ig í leik og 
 starfi . Það er ekki síð ur skemmti legt 
að fylgj ast með því hvern ig ein-
stak ling arn ir í náms hóp un um okk ar 
efl  ast dag frá degi og  hvetja sjálf an 
sig og ná ung ann  áfram í þekk ing ar-
öfl  un inni.
Það eru marg ir sem  standa í þeim 
spor um að virki lega  langa til að læra 
 meira, en vant ar hvatn ing una til að 
taka skrefi  n í þá átt.  Þessi til fi nn ing 
er  ósköp skilj an leg og eðli leg. 
Fyr ir tæp um ára tug var Fræðslu-
mið stöð at vinnu lífs ins stofn uð, en 
Al þýðu sam band Ís lands og Sam-
tök at vinnu lífs ins  stóðu að stofn un 
henn ar.  Þarna var tek ið stórt skref 
í þá átt að  byggja upp ákveð ið 
mennta kerfi  inn an full orð ins fræðsl-
unn ar og með því móti að koma til 
móts við þá fjöl mörgu ein stak linga 
á vinnu mark aði sem ekki hafa lok ið 
fram halds skóla prófi .
Ár ið 2006  gerði Fræðslu mið stöð 
at vinnu lífs ins samn ing við sí mennt-
un ar mið stöðv arn ar, þess efn is að 
 bjóða upp á ákveð in náms tæki færi 
á  þeirra þjón ustu svæði og einn ig að 
 bjóða upp á náms  og starfs ráð gjöf. Í 
gegn um Fræðslu mið stöð ina er fjár-
magni  veitt til að  greiða nið ur  þessa 
þjón ustu, enda lagt upp með að gera 
 fólki  kleift að  sækja sér  þessa þekk-
ingu án þess að  kosta  miklu til í 
krón um tal ið.
Við hjá Sí mennt un ar mið stöð inni 

höf um boð ið upp á  fjölda náms tæki-
færa sem hafa ver ið vel sótt. Mörg 
dæmi höf um við um að  þátt tak-
end ur hjá okk ur hafi  hald ið  áfram á 
mennta braut inni og/eða styrkt  stöðu 
sína á vinnu mark aði.  
Við hefð um ekki get að boð ið upp 
á  þessa þjón ustu nema fyr ir öt ula 

fram göngu stétt ar fé lag anna inn an 
ASÍ sem hafa lagt  þunga  áherslu á 
mennta þátt inn í  sinni kjar ab ar áttu.
Auk þess hef ur Sí mennt un ar mið-
stöð in ver ið í mjög góðu sam starfi  
við Stétt ar fé lag Vest ur lands og m.a. 
má  nefna að Sí mennt un ar mið stöð-
in fékk styrk frá fé lag inu til að þróa 
og  halda mennta smiðju  kvenna, 
og ver ið sam starfs að ili í um sókn-
um um styrk í karla smiðju, frum-
kvöðla smiðj ur og nú síð ast er félag-
ið sam starfs að ili okk ar í um sókn 
til Inn fl ytj enda ráðs um þró un raun-
færni mats fyr ir inn fl ytj end ur.   
Starfs fólk fé lags ins hef ur líka lagt 
okk ur lið við að  halda fræðslu fyr ir-
lestra fyr ir at vinnu leit end ur.
 Þetta sam starf skipt ir okk ur hjá Sí-
mennt un mjög  miklu og hvet ur okk-
ur  áfram til að  vinna að frek ari sam-
starfs verk efn um við fé lag ið.
Það geta all ir lært, en hvert okk ar 
not ar þá að ferð sem okk ur fi nnst 
best. Hvort sem það er verk nám 
bók nám eða  blanda af  hvoru  tveggja 
þá kall ar um hverfi  ð, sem við bú-

um við, á  aukna þekk ingu,  færni og 
 hæfni. 
Við hjá Sí mennt un störf um í þágu 
íbúa á Vest ur landi. Við bjóð um upp 
á  fjölda náms tæki færa, náms  og 
starfs ráð gjöf, þjón ust um fjar nema, 
ger um fræðslu áætl an ir inn an fyr-
ir tækja og veit um upp lýs ing ar um 
nám og nám skeið. 
Ef þig lang ar að vita  meira um þjón-
ustu okk ar þá er vef ur inn okk ar 
www.si mennt un.is og sím inn 437 
2390 og við bend um einn ig á vef 
Fræðslu mið stöðv ar inn ar www.frae.
is

Við hlökk um til að  heyra frá þér 
og ósk um þér og þín um  gleði legra 

jóla og far sæld ar á nýju ári. 

Fh. Starfs fólks Sí mennt un ar mið-
stöðv ar inn ar á Vest ur landi
Inga Dóra Hall dórs dótt ir, 

fram kvæmda stjóri

Fyrst ég gat þetta, 
þá getur þú þetta líka!

Frost: Vetr ar mynd tek in af Ás laugu Þor valds dótt ur
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Stéttarfélag Vesturlands
Starfssvæði:  Hvalfjarðarsveit  -  Borgarbyggð  -  Skorradalur  

-  Eyja- og Miklaholtshreppur  -  Dalabyggð

Félagsfréttir 
11. tölublað - Desember 2011
Ábyrgðarmaður:  Signý Jóhannesdóttir.  

Stjórn Stéttarfélags Vesturlands:
Sig ný Jó hann es dótt ir, for mað ur, Sig ur þór Ósk ar Ág ústs son, vara for mað ur, 

Bald ur Jóns son, rit ari, Krist ján Jó hanns son, vara rit ari, Ás laug Þor valds dótt ir, 
með stjórn andi, Jón ína Guð rún Heið ars dótt ir, með stjórn andi. 

Aðr ir með stjórn end ur og for menn  deilda: Ívar Örn Hauks son, form. IMS deildar, 
Mar ía Erla Guð munds dótt ir, form. MFÞ deildar, El ín Guð rún Tóm as dótt ir, form. 

DRS deildar, Guð brand ur Magn ús son,  form. ISD deildar, 
Ein ar O. Páls son, form. DVS deildar.

Á að al fundi Stétt ar fé lags Vest ur-
lands, sem hald inn var 12. maí 2011, 
urðu þær breyt ing ar á kjör inni stjórn 
fé lags ins að Krist ín Anna Krist jáns-
dótt ir sem kjör in var með stjórn andi 
 óskaði eft ir því að láta af störf um 
og í henn ar stað var kjör in Ás laug 
Þor valds dótt ir. For menn  deilda eiga 
sæti í stjórn inni og þar varð eng-

in breyt ing. Um leið og Ás laug er 
boð in vel kom in eru Krist ínu Önnu 
færð ar þakk ir fyr ir vel unn in störf á 
liðn um ár um. Krist ín var áð ur einn-
ig í stjórn um Sjúkra  og Or lofs sjóðs, 
hún  hætti í stjórn sjúkra sjóðs ins fyr-
ir ári en starf ar  áfram í Or lofs sjóðs-
stjórn inni.

Breytingar á stjórn 
Stéttarfélagsins

Frá  vinstri: Jón ína Heið ars dótt ir, Krist ín Anna Krist jáns dótt ir, Guð brand ur 
Magn ús son, Ás laug Þor valds dótt ir, Krist ján Jó hanns son, Ívar Örn Hauks son 

og Sig ný Jó hann es dótt ir. Mynd in er tek in í Galdra safn inu á Hólma vík.

Skrifstofa Stéttarfélags Vesturlands í Búðardal er í Stjórnsýsluhúsinu
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Frost í 
samskiptum 
við stjórnvöld
Þeg ar kjara samn ing ar á al menn um vinnu mark-
aði voru und ir rit að ir 5. maí síð ast lið inn,  fylgdi 
þeim gjörn ingi yfi  r lýs ing stjórn valda sem átti 
að  tryggja  ákveðna  hluti sem væru um margt 
for send ur kjara samn ing anna.  Þetta eru ekki 
óal geng vinnu brögð þeg ar ver ið er að  ljúka 
samn ing um, því það skipt ir ekki allt af  mestu 
máli  hversu há ar kjara bæt urn ar í launa um-
slag ið eru, held ur  hversu  lengi þær duga til 
fram færslu fjöl skyld unn ar.  Þetta sam spil kaup-
hækk ana og kaup mátt ar er ekki síst mik il vægt 
við þær að stæð ur sem skap ast hafa í sam fé lag inu frá því í okt ób er 2008. 
 Reynt var að  semja um stöð ug leika í sam fé lag inu vor ið 2009 og ég 
 treysti mér til að full yrða að al mennt launa fólk á Ís landi hef ur sýnt 
stjórn völd um og for svars mönn um at vinnu fyr ir tækj anna í land inu mik-
inn skiln ing í því  ástandi sem skap að ist í kjöl far efna hags hruns ins.
Það er því mjög sárt að  þurfa að  verða  vitni að því að stjórn völd hafa al-
gjör lega brugð ist því  trausti sem samn ings að il ar hafa sett á þau. Eft ir að 
kom ið  hafði í ljós að Rík is stjórn Jó hönnu Sig urð ar dótt ur og Stein gríms 
J. Sig fús son ar,  fyrsta  hreina vinstri stjórn in í land inu, stjórn in sem  vildi 
 kenna sig við nor ræna vel ferð,  gerði ekk ert með þenn an skiln ing launa-
fólks og við semj enda  þeirra, voru það þung skref að  leggja aft ur til að 
leið skyn sem inn ar yrði  reynd. Ég hef haft það að leið ar ljósi í sam skipt-
um við fólk að  treysta því að sam ferð ar fólk mitt sé gott og heið ar legt 
fólk og vona að þrátt fyr ir að öll um geti orð ið á mis tök þá  þurfi  að gefa 
mönn um tæki færi til að bæta sig. Kjara við ræð urn ar sl. vet ur voru mjög 
erfi  ð ar og ekki síst  þessi  glíma við stjórn völd, að  setja upp þann ig áætl-
un að hún væri trú verð ug og við gæt um sagt við okk ar um bjóð end ur: 
Við vit um að stjórn völd brugð ust okk ur við efnd ir stöð ug leika sátt mál-
ans, en nú höf um við gert þeim það ljóst að ein hver  óljós lof orð duga 
ekki, það sem sett verð ur á blað verð ur að  standa við. 
Þeir sem fylgst hafa með um ræð unni á síð ustu dög um  vegna af greiðslu 
fjár laga og ekki síst  vegna tekju hlið ar áætl ana rík is sjóðs,  hljóta að sjá 
að ekki er allt með  felldu í þess um sam skipt um. Hvar eru þær ka nón ur 
sem á  þingi hafa bar ist með oddi og egg fyr ir nor rænni vel ferð. Hvar er 
Heil ög Jó hanna sem fékk all ar góð ar sál ir til að  gráta með sér ef illa var 
far ið með lít il magn ann. Hvar er Stein grím ur með sinn stólpa kjaft sem 
skamm að ist sín ekki fyr ir að  kalla menn gung ur og drusl ur ef hon um 
 þótti þeir hafa unn ið til þess. Vissu lega hafa þau ekki ver ið öf unds verð 
í hlut verk um sín um en því mið ur þá hafa þau ekki nýtt þann sam starfs-
vilja sem að il ar vinnu mark að ar ins hafa sýnt þeim. Nei, vilj inn til að 
 sitja í valda stól un um út kjör tíma bil ið er svo sterk ur að hann yfi  r tek ur 
vilj ann til að  valda hlut verk un um.

Signý Jóhannesdóttir
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Stétt ar fé lag Vest ur lands hef ur 
á und an förn um ár um lagt ýms-
um góð um mál efn um lið á fé-
lags svæði sínu. Að  þessu  sinni 
var ákveð ið að  styðja við  yngstu 
kyn slóð ina. Á 50.  fundi stjórn ar 
fé lags ins þriðju dag inn 15. nóv. 
sl. var sam þykkt að  veita  styrki 
til  þeirra 8 leik skóla sem  starfa á 
fé lags svæð inu. Styrk irn ir voru að 
upp hæð kr. 60.000.  til hvers  skóla 
og  skyldi nota til  kaupa á kennslu-
gögn um eða með öðr um  hætti til 
að örva mál þroska nem end anna 
og efl a lestr ar áhuga  þeirra. Nem-
end ur leik skól anna á svæð inu eru 
rúm lega þrjú hundr uð og starfs-
menn um níu tíu.
 Leik skól ar eins og aðr ar stofn an ir 
sveit ar fé lag anna á fé lags svæð inu 
hafa fund ið fyr ir nið ur skurði. Þó 
að upp hæð styrkj anna sem fé lag-
ið legg ur hverj um leik skóla til sé 
ekki há, þá er það von okk ar að 
hún geti nýst vel. Við vilj um líka 
sýna í  verki  áhuga okk ar á því 
að efl a mennt un þjóð ar inn ar og 
mik il vægi þess að geta les ið sér 
til gagns. Fræðslu sjóð ir stétt ar-

félag anna sem urðu fl est ir til með 
kjara samn ing um fyr ir rúm um 10 
ár um hafa stutt starf andi fé lags-
menn til náms. Marg ir  þeirra hafa 
ein mitt þurft að  byrja á því að tak-
ast á við lestr ar örð ug leika, þeg ar 
lagt hef ur ver ið af stað til náms 
á nýj an leik. Ný leg ar rann sókn-
ir sýna að um fjórð ung ur  ungra 
 drengja í síð ustu bekkj um grunn-
skóla geti ekki les ið sér til gagns. 
 Þetta eru ekki góð ar nið ur stöð ur. 

Stjórn Stétt ar fé lags Vest ur lands 
vill  hvetja til þess að  þessu  verði 
 breytt og tel ur að því fyrr sem 
 áhugi  barna á bók lestri er vak inn, 
því  meiri lík ur séu á því að þau nái 

góð um tök um bæði á mál notk un 
og mál skiln ingi. Við vilj um líka 
 hvetja for eldra og ekki síst afa 
og ömm ur til að  segja börn un um 
sög ur og lesa fyr ir þau. Það að efl a 
læsi og lestr ar áhuga er verk efni 
alls sam fé lags ins og við vilj um 
 leggja okk ar að mörk um.
Stein unn Bald urs dótt ir leik skóla-
stjóri á Kletta borg í Borg ar nesi 
 sendi okk ur eft ir far andi  texta og 

með fylgj andi mynd ir  vegna  þessa 
stuðn ings:
Lestr ar hvetj andi um hverfi  hef ur 
ver ið í leik skól an um Kletta borg 
mörg und an far in ár. Síð ast lið ið 
vor var ákveð ið að inn leiða svo-
kall að Leik skóla læsi en það mið ar 
mark visst að því að efl a og  styrkja 
mál vit und  barna og  kynna rit mál 
til sög unn ar. Unn ið er með alla 
 þætti læs is þ.e. tal, hlust un, lest-
ur og rit un. Inn leið ing in geng-
ur mjög vel og er áhug inn mik ill 
bæði hjá börn um og starfs fólki, 
jafn framt hafa for eldr ar tal að um 
auk inn  áhuga barn anna á  lestri og 
rit uðu máli.
Styrk ur inn frá Stétt ar fé lagi Vest-
ur lands var kær kom inn til að 
 styðja við inn leið ing una og voru 

eft ir far andi náms gögn  keypt sem 
nýt ast fyr ir leik skóla læs ið:
 Sögu grunn ur inn sem er náms-
gagn til að efl a mál þroska og læsi 
í leik skól um
 Lær um og leik um með hljóð in 
(DVD disk ur) þar sem unn ið er 
með hljóð kerfi  s vit und og fram-
burð hljóð anna í erfi  ð leika röð.
 Alías -junior sem er þrosk andi 
get gátu leik ur með mynd um og 
orð um.
 Latabæjar- minnisspil sem er 
sam stæðu spil með per són um úr 
Lata bæ.
Við þökk um Stétt ar fé lagi Vest ur-
lands kær lega fyr ir stuðn ing inn 
og vit um að hann mun nýt ast vel í 
leik skóla starfi  nu í Kletta borg.

Viljum styðja lestrarkennslu 
á fyrsta skólastigi
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Vet ur inn 2011 -2012 leig ir Stétt ar fé lag Vest ur lands út or lofs hús í Húsa felli, 
Ölf us borg um, á Ill ug astöð um í Fnjóska dal  ásamt or lofs íbúð um að Furu lundi 
8 á Ak ur eyri og að Ás holti 2 í Reykja vík. 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 
í Ölf us borg um og Húsa felli, einn ig á íbúð un um á Ak ur eyri og í Reykja vík. 
Or lofs byggð in á Ill ug astöð um ann ast út leigu á húsi fé lags ins þar.

Húsa fell
Fyr ir bú stað inn í Húsa felli þarf að 
 greiða kr. 3.000 fyr ir sól ar hring inn 
en kr. 10.000 fyr ir helg ina. 
Um er að ræða ný byggð an bú stað í 
Kið ár skóg um. 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. Stétt ar fé lag Vest ur lands 
kann aði hug fé lags manna með því 
að  bjóða bú stað sem leigð ur var af 
einka að ila, nið ur stað an  sýndi mik inn 
 áhuga og því  festi fé lag ið kaup á glæsi legu or lofs húsi, sem er um 94 fer-
metr ar auk svefn lofts. 
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 verð ur 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.

Ölf us borg ir
Fyr ir hús ið í Ölf us borg um  þurfa fé-
lags menn að  greiða kr. 3.000 fyr ir 
sól ar hring inn, fyr ir  helgi kr. 10.000 
en kr. 15.000 fyr ir vik una. 
Hús ið í Ölf us borg um er með heit um 
 potti og sól stofu. Svefn að staða er fyr-
ir 6 -8 manns. Hús ið er allt ný upp gert. 
Tæki og hús bún að ur 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 hef ur fest kaup á 3ja 
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 var fjög urra her bergja í upp-
hafi  og er því 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. 4.500 fyr ir 
 staka nótt á virk um degi. Fyr ir  virka við bót ar nótt kr. 3.500 og fyr ir  helgi er 
verð ið kr. 9.000. Vik an leig ist á kr. 21.000 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.

Furu lund ur 8, á Ak ur eyri, íbúð O
Leig an fyr ir fé lags menn er kr. 3.000 
pr. sól ar hring um helg ar og 10.000 
kr. fyr ir vik una í vetr ar leigu. Svefn-
pláss er fyr ir 6 -8 manns.  Þetta er 
þriggja her bergja íbúð á jarð hæð í 19 
 íbúða, 2ja hæða, fjöl býl is húsi. All ar 
íbúð irn ar eru or lofs íbúð ir í eigu stétt-
ar fé laga. Ak ur eyri hef ur  lengi ver ið 
vin sæll sum ar leyfi  s stað ur en nú gefst 
okk ar fé lags mönn um tæki færi til að 
kynn ast bæn um að vetr ar lagi. Það er 
ekk ert stór mál að  skreppa í leik hús-
ferð eða á  skíði um  helgi eða í  miðri viku á Ak ur eyri og  dvelja í þess ari 
 ágætu íbúð Stétt ar fé lags Vest ur lands. 
  

Ill ug ast að ir
Þjón ustu mið stöð in Ill ug astöð um 
ann ast út leigu yfi  r vet ur inn, sím inn 
þar er 462 6199. Hús ið á Ill ug astöð-
um kost ar kr. 10.000 í þriggja sól-
ar hringa helg ar leigu og auka nótt í 
 miðri viku er kr. 2.000, en stök nótt í 
 miðri viku er  leigð á kr. 6.000.
Svefn pláss fyr ir 6 -8 manns. Þeir sem 
eiga vetr ar frí eða ónot að or lof ættu 
að hug leiða frið sæla vetr ar dvöl í 
 nokkra daga í góðu húsi og í fal legu 
um hverfi  Fnjóska dals. Göngu leið ir 
eru  þarna marg ar og skemmti leg ar. Einn ig er stutt að  skreppa á Ak ur eyri, til 
Húsa vík ur eða Mý vatns og  skoða  þessa  staði að  vetri til.

Vetrarleiga orlofshúsa og íbúða 2011-2012
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Á und an förn um miss er um hef-
ur um ræð an um  stöðu ís lenskra 
heim ila, háa  vexti, verð trygg ingu 
og það hvort ís lenska krón an er 
vond eða góð, tek ið mik ið pláss 
í sam fé lag inu. For ysta ASÍ hef-
ur oft ar en ekki set ið und ir mik-
illi gag rýni  þeirra sem  vilja  leysa 
mál in með töfra brögð um, eða 
 telja að ís lenska krón an  sé það 
 besta sem fund ið hef ur ver ið upp. 
Því mið ur hef ur um ræð an ekki 
allt af ver ið sér lega  mál efna leg 
eða byggð á rök semd um. 
Hag deild sam bands ins hef ur ver ið 
að  skoða hvern ig mál in hafa ver-
ið að þró ast á síð ustu 20 ár um og  
efnt hef ur ver ið til fyr ir lestra rað-
ar og skrif að ar hafa ver ið grein-
ar í dag blöð.  Þessu verð ur hald ið 
 áfram á nýju ári. Fyr ir lestr arn ir 
og glær urn ar eru að gengi leg ir á 
heim as íðu ASÍ og einn ig er hægt 
að ná í þá á heima síðu Stétt ar-

félags Vest ur lands. Hér á síð unni 
eru birt ar fjór ar mynd ir sem sýna 
mun á vöxt um, verð tryggðra og 
óverð tryggðra lána, mun á stýri-
vöxt um á Ís landi og í Evr ópu. 
Einn ig er sýnd ur vaxta mun ur á 
hús næð is lán um hér á  landi og í 
Evr ópu og að lok um  hversu dæmi-
gerð ís lensk með al fjöl skylda þarf 
að eyða  miklu  stærri  hluta af tekj-
um sín um til að  greiða hús næð is-
lán in sín.  Þetta er ein ung is brot af 
þeim glær um sem fyr ir lestr un um 
 fylgja. Fé lags menn eru hvatt ir til 
að  kynna sér  þessi mál og fylgj ast 
með fyr ir lestr un um sem haldn-
ir  verða eft ir ára mót. Þá verð ur 
fjall að um mögu leika á öðr um 
gjald miðli og einn ig stend ur til 
að  reyna að kynn ast  danska hús-
næð is kerfi  nu bet ur og ræða hvort 
 reynsla Dana sé eitt hvað sem við 
get um lært af.

Háir vextir, húsnæðislán, 
verðtrygging og gjaldmiðillinn
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Ár ið 2008 var Starfs end ur hæf-
ing ar sjóð ur inn Virk stofn að ur af 
að il um vinnu mark að ar ins með 

 ákvæði í kjara samn ingi. Hlut verk 
starfs end ur hæfi  ng ar sjóðs er að 
 draga mark visst úr lík um á því að 

launa fólk  hverfi  af vinnu-
mark aði  vegna lang var-
andi veik inda eða slysa. 
Ráð gjaf ar eru nú starf andi 
á veg um Virk starfs end ur-
hæfi  ng ar sjóðs fyr ir stétt ar-
fé lög um land allt og hef-
ur und ir rit uð starf að fyr ir 
Stétt ar fé lag Vest ur lands 
síð an í febrú ar 2010. 
Í ág úst 2008 voru 3 ráð-
gjaf ar sem störf uðu á veg-
um Virk en áð ur en ár var 
lið ið voru þeir orðn ir 15. 
Í dag, þrem ur ár um eft ir 
stofn un Virk, eru 29 ráð-
gjaf ar starf andi á veg um 
starfs end ur hæfi  ng ar sjóðs-
ins. Verk efn in hafa ver ið 
að auk ast jafnt þétt, eins 
og  fjöldi ráð gjafa gef ur til 
 kynna, sem sýn ir  hversu 
mik il þörf er fyr ir  þessa 
þjón ustu. Á  milli 70% og 
80%  þeirra sem  leita ráð gjaf ar hjá 
Virk og hafa lok ið þjón ustu, fara 
aft ur út á vinnu mark að sem telst 
vera mjög gott. 
En í  hverju felst starf ráð gjafa? Nú 
það felst fyrst og fremst í því að 
að stoða ein stak linga við að end ur-
heimta og/eða efl a starfs getu. 
Starf ráð gjafa er reynd ar víð tækt 
og fl ók ið en mik il væg ustu þætt-
irn ir eru eft ir far andi:

• Hvatn ing og við töl við ein-
stak linga um mögu leika á 
vinnu mark aði

• Um sjón með mál efn um ein-
stak linga

• Sam skipti við vinnu stað

• Sam skipti við fag að ila
• Skrán ing og mat á úr ræð um 

Ráð gjöfi  n tek ur  ávallt mið af að-
stæð um hvers og eins, hvort sem 
það er af heilsu fars leg um eða fé-
lags leg um þátt um.   
Þeir sem  telja sig  þurfa á að stoð 
ráð gjafa á  sviði starfs end ur hæf-
ing ar að  halda geta leit að til Stétt-
ar fé lags Vest ur lands eða fund ið 
upp lýs ing ar um alla starf andi ráð-
gjafa á www.virk.is . Far ið er með 
öll mál sem trún að ar mál og þjón-
ust an er end ur gjalds laus. 

 Helga Karls dótt ir, 
ráð gjafi  á  sviði 

starfs end ur hæfi  ng ar 

Stétt ar fé lag Vest ur lands hef ur kapp kost að að 
hafa vinnu um hverfi   ráð gjaf ans nota legt.  Hér 

má sjá vegg teppi sem hang ir uppi í skrif stof unni 
í Borg ar nesi, unn ið af Þór unni Skúla dótt ur.

Ráðgjöf á vegum Virk 
starfsendurhæfi ngasjóðs

Launahækkanir 
í kjarasamningum

Kjara samn ing ar Stétt-
ar fé lags Vest ur lands 
fela fl est ir í sér kaup-
hækk an ir á nýju ári. 
Þrátt fyr ir að mik ið 
hafi  ver ið rætt um 
sam ræmda launa-
stefnu í við ræð um að-
ila síð ast lið ið vor, eru 
launa breyt ing ar með 
nokk uð mis mun andi 
 hætti og á mis mun-
andi tíma. Ým ist er 
um að ræða pró sentu-
hækk un eða krónu-
töl ur á gild andi  taxta, 
einn ig get ur ver ið um 
 blöndu af  þessu tvennu. Samn inga nefnd Al þýðu sambands Ís lands  þarf 
að hafa tek ið ákvörð un um hvort  segja beri samn ing um upp fyr ir 21. 
janú ar 2012,  verði það gert hef ur það  áhrif á þá samn inga sem  byggja 
á því end ur skoð un ar ákvæði, aðra ekki. Fé lags menn eru hvatt ir til að 
fylgj ast vel með því hvort að launa breyt ing arn ar  skila sér og hafa sam-
band við fé lag ið ef spurn ing ar vak na. 
Samn ing ur dag setn ing krónu tala á  taxta hækk un í %
Fimm st. fél/Norð ur ál 1.12.11  5,35%
Fimm st. fél/El kem 1.02.12  3,3%
Tvö st.fél/Klafi  1.02.12  3,5%
SGS/SA 1.02.12 11.000 3,5%
Sam iðn/SA 1.02.12 11.000 3,5%
LÍV/SA 1.02.12 11.000 3,5%
SGS/Rík ið 1.03.12 11.000 3,5%
SGS/Sveit ar fé lög in 1.03.12 Ný launa tafl a tek ur  gildi  ná lægt 3,5% 

Í samn ingn um við Norð ur ál kem ur eng in launa hækk un á ár inu 2012.

SGS, Efl ing og Kjölur undirrituð kjarasamning við 
Samband íslenskra sveitarfélaga 30. júní 2011
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Stétt ar fé lag Vest ur lands bauð 
félags mönn um sín um og fjöl-
skyld um  þeirra í Skemmti garð inn 
í Graf ar vogi á  fyrsta fjöl skyldu-
degi fé lags ins þann 18. sept-

emb er síð ast lið inn. Þar var ým is 
skemmt un í boði fyr ir börn jafnt 
sem for eldra, t.d. hoppu kast al ar, 
and lits mál un, paint ball, laser tag, 
grill veisla og  fl eira. Veðr ið lék 

ekki bein lín is við þátt tak end ur 
en þeir létu það ekk ert á sig fá og 
var al menn  ánægja með al fólks ins 
með dag inn. Stefnt er að því að 
efna til fjöl skyldu dags fyrr á  næsta 

ári, t.d. að vori eða snemm sum ars 
í  þeirri von að veð ur guð irn ir  verði 
okk ur hlið holl ari á þeim árs tíma.

Gleð in skín úr fal lega skreytt um and lit un um.

Það var mik ið fjör í rút unni á leið inni heim og ekki að sjá 
ann að en að for eldr arn ir væru jafn rjóð ir og sæl leg ir og 

börn in.

Fjölskyldudagur 
Stéttarfélags Vesturlands

- kynntu þér möguleikana

Landsmennt er fræðslusjóður
Samtaka atvinnulífsins og 
verkafólks á landsbyggðinni

Verkalýðsfélögin sjá um 
afgreiðslu einstaklingsstyrkja 
í umboði sjóðsins

Sjóðurinn styrkir starfs-
menntun í fyrirtækjum

kk t þþþþéþþþ ö l ik

Menntun 
skapar tækifæri

Ofanleiti 2, 5. hæð (A-hús) • 103 Reykjavík • sími: 599 1450 • fax: 599 1401
www.landsmennt.is • landsmennt@landsmennt.is

Þín leið til fræðslu

Ofanleiti 2, 5. hæð (A-hús) • 103 Reykjavík • sími: 599 1450 • fax: 599 1401
www.rikismennt.is • rikismennt@rikismennt.is

Ríkismennt styrkir starfs-
menntun innan stofnana 
ríkisins á landsbyggðinni

Sjóðurinn veitir styrki í 
fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna

Sjóðurinn fjármagnar þau 
verkefni sem sjóðsstjórn 
skipuleggur

Sjóðurinn veitir styrki til 
einstaklinga og sjá 
stéttarfélögin um afgreiðslu 
þeirra í umboði Ríkismenntar

Styrkur þinn til náms

Ofanleiti 2, 5. hæð (A-hús) • 103 Reykjavík • sími: 599 1450 • fax: 599 1401
www.sveitamennt.is • sveitamennt@sveitamennt.is

Sveitamennt styrkir starfs
menntun innan sveitafélaga 
og stofnana þeirra á lands-
byggðinni

Sjóðurinn veitir styrki í 
fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna

Sjóðurinn fjármagnar þau 
verkefni sem sjóðsstjórn 
skipuleggur

Sjóðurinn veitir styrki til 
einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði 
Sveitamenntar

Stétt ar fé lag Vest ur lands hef ur stutt 
við Rauða  kross deild irn ar í Borg-
ar nesi og í Búð ar dal á jóla föst unni 
und an far in ár. Einn ig hef ur fé lag ið 
ver ið í sam starfi  við fé lags mála-
yfi  r völd í Hval fjarð ar sveit   vegna 
út hlut un ar  styrkja til fjöl skyldna 
og ein stak linga fyr ir jól in. Nokk uð 
mis jafnt er  hversu há ar upp hæð ir 
hafa runn ið til  þessa mála fl okks. 

 Þetta ár ið er út lit fyr ir að það muni 
 verða á 7. hundr að þús und  króna, 
sem út hlut að  verði í  nafni fé lags-
ins. Það er Sjúkra sjóð ur Stétt ar-
fé lags Vest ur lands sem stend ur 
 straum af þess um greiðsl um en 
sam starfs að il arn ir sjá al far ið um 
að meta þörfi  na  og koma styrkj-
un um til  skila. 

Stéttarfélag Vesturlands styður við hjálparstarf
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