
Seleyri. Mynd: Kristín Jónsdóttir, Hálsum Skorradal.



STÉTTARFÉLAG VESTURLANDS - Desember 20122

Stéttarfélag Vesturlands
Starfssvæði:  Hvalfjarðarsveit  -  Borgarbyggð  -  Skorradalur  

-  Eyja- og Miklaholtshreppur  -  Dalabyggð

Félagsfréttir 
13. tölublað - Desember 2012
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.
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Síð ustu ár hef ur ver ið vax andi um ræða í sam fé lag inu um þörfi  na fyr ir end-
ur nýj un, breyt ing ar og nýj ar nálg an ir að við fangs efn um hvort held ur er að 
ræða í stjórn mál um eða inn an  helstu valda stofn ana þjóð fé lags ins. Verka-
lýðs hreyfi  ng in hef ur ekki far ið var hluta af þess ari um ræðu og hafa ver ið 
uppi há vær ar radd ir um að nýtt fólk  vanti til for ystu.
 Ímynd og  ásýnd verka lýðs hreyfi  ng ar inn ar með al fé lags manna hef ur oft 
ver ið  betri en hún er í dag. Hreyfi  ng in er gagn rýnd fyr ir að að vera íhalds-
söm og gam al dags og þá hef ur valda bar átta og sund ur leitni inn an hreyf-
ing ar inn ar ekki hjálp að til á síð ustu miss er um. Spurn ing in er hvort  þessi 
gagn rýni sé rétt mæt eða þarf hreyfi  ng in  kannski að vera öfl  ug ari í að koma 
skila boð um sín um á fram færi við al menn ing og fé lags menn?
Verka lýðs hreyfi  ng in hef ur lengst um ver ið rót tækt afl  í þágu sam fé lags-
legra breyt inga og um bóta. Í sam ein ingu hef ur launa fólk m.a. bar ist fyr ir 
bætt um kjör um, að bún aði og rétt ind um í kjara samn ing um, jafn rétti kynj-
anna, upp bygg ingu al manna trygg inga, líf eyr is rétt ind um, at vinnu leys is-
bót um og fæð ing ar or lofi . Allt eru  þetta rétt indi sem  þykja sjálf sögð í dag, 
en út heimtu blóð,  svita og tár hjá því launa fólki sem barð ist fyr ir þess um 
rétt ar bót um. Það er ljóst að  gildi verka lýðs hreyfi  ng ar inn ar sem  byggja á 
fé lags leg um jöfn uði, sam trygg ingu og vel ferð fyr ir alla eru enn í  fullu 
 gildi.Vanda mál ið er að hags mun ir mis mun andi hópa launa fólks fara ekki 
allt af sam an.
Áhersl ur hags muna sam taka á borð við verka lýðs hreyfi  ng una ráð ast gjarn-
an af  virkni þátt tak enda í störf um  slíkra sam taka. Þann ig end ur spegla 
stjórn ir, trún að ar manna ráð og samn inga nefnd ir stétt ar fé laga sjald an þann 
 mikla fjöl breyti leika sem má  fi nna í sam setn ingu fé lags manna  þeirra. For-
ystu sveit verka lýðs hreyfi  ng ar inn ar á Ís landi sam an stend ur að stór um  hluta 
af mið aldra karl mönn um og of fá um kon um. Ungt fólk og er lend ir fé-
lags menn eru sjald séð í stjórn um og samn inga nefnd um stétt ar fé laga inn an 
Starfs greina sam bands Ís lands, þrátt fyr ir að stór  hluti fé laga sé  yngri en 35 
ára eða með er lent rík is fang.
Þó ég efi  st ekki um heil indi og  vilja  þeirra sem eru í for ystu verka lýðs-
hreyfi  ng ar inn ar til að berj ast fyr ir bætt um hag  allra fé laga, er ljóst að hags-
mun ir  ólíkra hópa fara ekki æt íð sam an. Kon ur geta haft aðr ar áhersl ur 
en karl ar. Ungt launa fólk hef ur aðra hags muni en launa fólk með  langa 
starfs reynslu.  Þetta kyn slóða bil má með al ann ars sjá í  ólíkri eigna stöðu, 
sem m.a. hef ur skil að sér í  ólíkri af stöðu kyn slóða til verð trygg ing ar, líf-
eyr is kerfi  s ins og hús næð is mála. Lít il þátt taka ungs fólks í störf um verka-
lýðs hreyfi  ng ar inn ar þýð ir að oft ar en ekki vant ar rödd  þessa hóps til að 
koma fram hags mun um  þeirra og þörf um. 
Að mínu  áliti verð ur það eitt af mik il væg ustu verk efn um hreyfi  ng ar inn-
ar á  næstu ár um að  vinna að sátt á  milli kyn slóða um hvern ig sam fé lagi 
við vilj um búa í.  Þetta ger ist ekki nema með auk inni þátt töku og  virkni 

fé lags manna í stétt ar fé lög um víðs veg ar 
um land ið. Ís lensk verka lýðs hreyfi  ng þarf 
sem fyrst að ráð ast í mark vissa grein ingu 
á því  hvaða leið ir séu best ar til að  styrkja 
gras rót ina, með sér stakri  áherslu á að 
efl a fé lags vit und ungs fólks. Slíkt mun 
 skila sér í end ur nýj un á for ystu,  stefnu og 
áhersl um verka lýðs hreyfi  ng ar inn ar. 
 Þessi orð mín þýða þó ekki að verka-
lýðs hreyfi  ng in hafi  ekki gert  neitt síð ustu 
miss eri til að  virkja ungt fólk til  starfa. 
Inn an Al þýðu sam bands ins hef ur ver-
ið stofn að ur nýr öfl  ug ur vett vang ur fyr ir 
ungt fólk, ASÍ -UNG, þar sem ungu launa fólki gefst tæki færi til að ræða 
hags muna mál sín og boð leið ir eru tryggð ar svo að rödd  þessa hóps heyr ist 
í störf um og stefnu mót un hreyfi  ng ar inn ar. 
Inn an að ild ar fé laga Starfs greina sam bands ins hef ur ver ið tals verð um ræða 
um að  tryggja bet ur að komu  ungra fé lags manna að stjórn kerfi  hreyfi  ng ar-
inn ar, s.s. með því að hafa sér stak an full trúa ungs fólks í stjórn um stétt ar-
fé laga og  bjóða ung um fé lög um að  sitja þing, mál stof ur og  fundi á veg um 
hreyfi  ng ar inn ar. Þá hef ur ver ið  reynt að  virkja ungt fólk til þátt töku í gegn-
um kynn ing ar til skóla fólks á störf um og starf semi verka lýðs hreyfi  ng ar-
inn ar og  miðla upp lýs ing um um rétt indi og skyld ur á vinnu mark aði.
Engu að síð ur er ljóst að hreyfi  ng in þarf að gera  miklu  meira til að  virkja 
ungt fólk til þátt töku. Ég  myndi  vilja sjá Starfs greina sam band ið  halda 
reglu leg ar ung menna ráð stefn ur þar sem ungt fólk úr ólík um starfs grein um 
frá öll um lands horn um hitt ist til að ræða hags muna mál sín. Þá tel ég að 
hreyfi  ng in  þurfi  að nota að ferð ir á borð við jafn in gjaf ræðslu til að  kynna  
rétt indi og skyld ur og starf semi stétt ar fé laga. Stétt ar fé lög  verða að til einka 
sér bet ur net ið við miðl un upp lýs inga til fé lags manna, s.s. gegn um heima-
síð ur fé lag anna og sam fé lags miðla. Að lok um tel ég að hreyfi  ng in  þurfi  
að  styrkja trún að ar manna kerfi  ð og  kanna hvern ig mögu legt sé að stjórn ir 
og samn inga nefnd ir stétt ar fé laga end ur spegli bet ur sam setn ingu fé lags-
skránna.
Það er trú mín að verka lýðs hreyfi  ng in geti á nýj an leik orð ið öfl  ugt hreyfi -
afl  í ís lensku sam fé lagi, ef  henni tekst að  styrkja gras rót ina með auk inni 
þátt töku og  virkni ungs fólks í störf um henn ar. 

Kristján Bragason,
fráfarandi framkvæmdastjóri 

Starfsgreinasambands Íslands.

Afgreiðslutími 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 27. og  28. des emb er frá kl. 08:00 – 16:00.

Sterk grasrót er nauðsynleg
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Stein hild ur Sig urð ar dótt ir er nýr 
ráð gjafi  sem ráð inn hef ur ver ið til 
 starfa hjá stétt ar fé lög un um í  Hval-
fi rði, Borg ar fi rði, á Mýr um, á Snæ-
fells nesi og í Dala sýslu í sam starfi  
við VIRK.  Stein hild ur út skrif að ist 
sem sjúkra liði ár ið 1986 og hóf þá 
störf á Borg ar spít al an um þar sem 
hún starf aði á hand lækn is deild um í 
16 ár.  Hún lauk B.A.  prófi  í fé lags-
fræði frá H.Í. ár ið 2001 og starfs-
rétt inda námi í fé lags ráð gjöf frá H.Í. 
ár ið 2002.  Und an far in tíu ár hef-
ur hún starf að hjá Fé lags þjón ustu 
Hafn ar fjarð ar með starfs end ur hæf-
ingu sem sér svið.
Starfs stöð Stein hild ar er hjá Stétt ar-
fé lagi Vest ur lands í Borg ar nesi.  
Fé lög in sem  standa sam an að samn-
ingi við Virk starfs end ur hæfi  ngu 
eru auk Stétt ar fé lags Vest ur lands, 
Verka lýðs fé lag Snæ fell inga, Starfs-
manna fé lag Dala  og Snæ fells ness-
sýslna og Kjöl ur starfs manna fé lag í 
al manna þjón ustu. En Virk þjón ust ar 
ekki bara  þessi fé lög held ur veit-
ir heild stæða ráð gjöf til  þeirra sem 
hafa ver ið á vinnu mark aði, en eru 

með  skerta starfs getu. Stein hild ur 
hóf störf á skrif stofu Stétt ar fé lags 
Vest ur lands  þann 1. nóv emb er sl.

Um leið og blaða mað ur Fé lags frétta 
býð ur Stein hildi vel koma til  starfa 
er ekki  laust við að hann  langi að 
for vitn ast svo lít ið um kon una. 

Hver er Stein hild ur 
Sig urð ar dótt ir?
Bara af ar hvers dags leg kona sem 
hef gam an af alls kon ar handa vinnu 
og rækt un. Ég nýt þess að vera í 
sum ar bú staðn um með eig in mann in-
um og ekki spill ir fyr ir þeg ar börn in 
og barna börn in koma. 

Það er ekk ert und ar legt að mann-
eskja með þenn an starfs fer il að 
baki hafi   áhuga á  starfi  Virk, en 
hvað varð til þess að þú sótt ir um 
starf á  þessu  svæði?
Við hjón in kunn um vel við okk-
ur á lands byggð inni og vor um líka 
bæði í  sveit á svæð inu þann ig að það 
 hafði sitt að  segja þeg ar við tók um 

 þessa ákvörð un  Við er um bæði jafn 
hrifi  n af  þessu  svæði  þar sem eru 
dá sam lega fal leg ir stað ir hvar vetna.  
Við höf um síð an við vor um ung 
mik ið ver ið hér í upp sveit um Borg-
ar fjarð ar og eig um þar góða vini.  
Við eign uð umst síð an sum ar bú stað 
í Hvít ár síð unni ár ið 2007 og vilj um 
geta ver ið þar sem mest.  

Hvern ig líst þér svo á  þetta nýja 
starf?
Mér líst vel á starfi  ð.  Ég held það sé 
af ar mik il vægt að geta boð ið  fólki 
stuðn ing á vinnu mark að inn aft ur 
–  fólki sem hef ur  skerta starfs getu 
 vegna sjúk dóma eða  slysa.  Gott 
sam starf virð ist vera við heilsu gæsl-
una og  fl eiri  staði  sem er lyk il at riði.  
Virk held ur vel ut an um starfs fólk 
sitt og mik ill stuðn ing ur er við okk-
ur ráð gjaf ana.  Svo er vinnu stað ur-
inn lít ill og nota leg ur og vel tek ið á 
móti mér af starfs fólki.

Eitt hvað sem þú vilt  segja að lok-
um?
Já ég er bara glöð að vera kom in í 

Borg ar nes sem er án efa fal leg asti 
bær inn á land inu og ekki spill ir það 
að fara síð an reglu lega,  vinnu minn-
ar  vegna, á Snæ fells nes ið sem hef ur 
allt af ver ið uppá halds stað ur minn á 
land inu   fyr ir ut an auð vit að sum ar-
bú stað inn eft ir að hann kom til.

Desember-
uppbótin 

2012
Samkvæmt þeim kjarasamningum, sem 
Stéttarfélag Vesturlands er aðili að, ber 
að greiða launafólki desem beruppbót 
fyrir árið 2012, sem hér segir: 
Starfsfólk sveitarfélaga, samningur 
SGS og SNS, kr. 78.200. 
Verslunar- og skrifstofufólk, samnin-
gur LÍV og SA, 57.300. 
Verkafólk, samningur SGS og SA, 
50.500.
Iðnaðarmenn, samningar Samiðnar 
og SA, 50.500.
Samningar SGS við ríkið 50.500.
Norðurál ehf., Hvalfjarðarsveit 
146.522.
Elkem hf., Hvalfjarðarsveit 141.971.
Klafi  ehf., Hvalfjarðarsveit 141.971.

Til að eiga rétt á fullri desemberuppbót 
þarf að skila 45 vikum í dagvinnu á 
árinu (1800 klst). Þeir sem hafa unnið 
skemmri tíma eða eru í hlutastarfi  fá 
greitt í hlutfalli. Uppgjörstímabilið er 
almanaksárið, en hægt er að semja um 
að það sé frá 1. des. til 30. nóv. ár hvert. 
Lágmarksréttur til desemberuppbótar 
er misjafn eftir kjarasamningum. Stét-
tarfélag Vesturlands hvetur launafólk 
til að fylgjast vel með því að rétt         
desemberuppbót sé greidd og að gera 
athugasemdir strax sé ekki svo.

Nýr Virk ráðgjafi 

Stein hild ur Sig urð ar dótt ir VIRK 
ráð gjafi 
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Mynd in er tek in einn dimm an des emb er morg un við eina af mörg um bens ín stöðv um í Borga nesi

Á  liðnu  hausti hef ur Starfs greina-
sam band ið átt full trúa í nefnd á 
veg um Inn an rík is ráðu neyt is ins um 
end ur mennt un at vinnu bíl stjóra en 
sam kvæmt til skip un Evr ópu sam-
bands ins þarf að skil yrða end ur nýj-
un starfs leyfa við að bíl stjór ar fari í 
gegn um end ur mennt un. Nefnd in er 
enn að störf um og ekki kom in form-
leg nið ur staða.
 Í störf um nefnd ar inn ar hafa full-
trú ar SGS lagt á það  áherslu að bíl-
stjór arn ir  þurfi  ekki sjálfi  r að  standa 
 straum af kostn aði  vegna end ur-
mennt un ar inn ar og að þeim  verði 
gefi  ð gott tíma svig rúm til að  sækja 
sér mennt un. Sam band ið legg ur til 

að þeir geti val ið um 
að  sækja mennt un ina 
í smá skömmt um á 
löng um tíma. Einn-
ig er lögð  áhersla á 
að bíl stjór arn ir  þurfi  
ekki að gang ast und ir 
próf held ur sé lit ið á 
 þetta sem  fræðslu. Ef 
vel er stað ið að  þessu 
get ur end ur mennt un in 
styrkt  stöðu at vinnu-
bíl stjóra á vinnu mark-
aðn um, auk ið  færni 
í grein inni og  veitt 
 fræðslu um  helstu 
nýj ung ar. 

Alls  þurfa at-
vinnu bíl stjór-
ar að  sækja 35 
kennslu stunda 
 fræðslu en 
það má  skipta 
 þessu nið ur á 
vik ur, mán uði 
og jafn vel ár. 
 Hvaða frest ur 
verð ur gefi  nn 
til að  ljúka end-
ur mennt un inni 
er ekki al veg 
ljóst en öðr um 
áherslu at  r ið-
um hef ur ver ið 
mætt. Það hef-
ur ver ið mark-
mið  allra sem 
 standa að þess-
um við ræð um 
að  standa við 
skuld bind ing-

arn ar á sem þægi leg ast an og hag-
kvæm ast an hátt.
 Þessi  vinna er í sam ræmi við bók-
un sem gerð var með kjara samn ingi 
SGS og SA vor ið 2011.
Hóp ferða bíl stjór ar sem til heyra 
sama grunn kjara samn ingi  þurfa 
einn ig að  sækja   þessi end ur mennt-
un ar nám skeið til að við halda starfs-
rétt ind um, en þeim er  greitt svo-
kall að nám skeiðs álag sem á að geta 
kost að  þessa end ur mennt un. Síð an 
er það von  þeirra sem að  þessu máli 
hafa kom ið af  hálfu stétt ar fé lag anna 
að sí mennt un ar mið stöðv arn ar geti 
í sam vinnu við at vinnu rek end ur 
boð ið  þessi nám skeið með reglu-
bundn um  hætti þann ig að starf andi 
bíl stjór ar geti við hald ið rétt ind um 
sín um með sem  minnstri fyr ir höfn 
og kostn aði. Nú er bara að vona að 
nefnd in  klári mál ið með far sæl um 
 hætti.

Þeg ar frum varp til fjár laga var lagt 
fram sl.  haust kom í ljós að stjórn-
völd  stefndu að því að  fella út 
bráða birgða ákvæði um  fjórða ár ið 
í  greiðslu at vinnu leys is bóta.  Þetta 
 hefði þýtt að um 3.700 manns  hefðu 
misst bóta rétt á  næstu mán uð um og 
e.t.v. þurft að  leita  beint til fé lags-
þjón ustu sveit ar fé lag anna. Eft ir 
mik il funda höld og samn inga lot-
ur hef ur náðst sam komu lag um að 
 tryggja það að  þessi hóp ur fái sér-
staka ráð gjöf og grein ingu. Þeir sem 
hafa ver ið í þrjú ár á at vinnu leys is-
bót um þann 1. sept. 2012 og fram 
til 31. des. 2013 munu all ir fá boð 
um starfs tengd úr ræði á ár inu 2013. 
Úr ræð in sem boð in  verða geta ver ið 

mis mun andi eft ir at vik um. Störfi  n 
 verða á veg um rík is ins, sveit ar fé-
lag anna og á al menna vinnu mak-
aðn um. Reikn að er með að þau geti 
ver ið 2.200 í sex mán uði. Einn ig 
get ur ver ið að ein hverj um  verði 
boð in starfs tengd end ur hæfi  ng ef 
þörf reyn ist á  slíku. Verk efn ið er 
sett þann ig upp að það verð ur  allra 
hag ur að  bjóða störfi  n sem fyrst og 
það er ljóst að  fjölga þarf ráð gjöf um 
þann ig að hægt ver ið að koma  þessu 
verk efni í kring. At vinnu leit end um 
verð ur tryggð ur fram færslu styrk ur 
ef ekki tekst að út vega þeim  vinnu 
áð ur en þeir hafa ver ið at vinnu laus ir 
í 42 mán uði.
Sett hef ur ver ið á fót sér stök verk-

efn is stjórn, sem  fylgja mun eft-
ir fram kvæmd inni og mun hún 
reglu bund ið meta hvern ig geng ur. 
Verk efn is stjórn in verð ur skip uð 
full trú um vel ferð ar ráðu neyt is ins, 
sam bands ís lenskra sveit ar fé laga, 
Vinnu mála stofn un ar, Starfs – vinnu-
miðl un ar og ráð gjaf ar ehf, (sem er 
sam starfs vett vang ur  þeirra stétt ar-
fé laga sem eru nú í til rauna verk efni 
að ann ast at vinnu leys is skrán ingu og 
vinnu miðl un), Virk starfs end ur hæf-
ing ar sjóðs og Sam taka at vinnu lífs-
ins.
Það er mat und ir rit aðr ar, sem ann ast 
hef ur þjón ustu við at vinnu lausa um 
langt ára bil, að  þetta átak í ráð gjöf 
og grein ingu sé í raun í hnotsk urn sú 

leið sem  hefði fyr ir  löngu átt að vera 
hafi  n. Það er ljóst að þeir sem hafa 
ver ið  styttra en þrjú ár án at vinnu 
munu ekki fá eins góða þjón ustu 
með an  þetta átak er í  gangi. Það er 
al kunna að eft ir því sem  lengri tími 
líð ur frá því að ein stak ling ur miss ir 
 vinnu því erfi  ð ara er að kom ast út 
á vinnu mark að inn aft ur. Það væri 
því eðli legt að eft ir t.d. sex mán-
aða at vinnu leysi færi í gang öfl  ugt 
ráð gjafa starf. Nú er bara að vona 
að  þetta nýja átak  gangi það vel 
að  þetta vinnu lag muni  verða tal ið 
sjálf sagt fyr ir alla lang tíma at vinnu-
lausa.

Sig ný Jó hann es dótt ir

Vinna og virkni
Átak til atvinnu 2013

Auknar kröfur um endurmenntun 
atvinnubílstjóra

Hvar er jólabónusinn?
Hvar er jóla bónu sinn?  Spurðu þess ir kátu svein ar sem komu í gætt ina á Sæ unn ar göt unni. 
Þeg ar þeir voru innt ir eft ir því hvort þeir  greiddu í Stétt ar fé lag ið urðu þeir hálf fl ótta leg ir 
og fóru að tala um verk töku. Því mið ur gát um við ekki upp lýst þá fé laga um des emb er upp bót 
jóla sveina í verk töku!
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Á  vett vangi Al þýðu sam bands Ís-
lands og að ild ar fé laga þess hef ur 
oft ver ið rætt um með  hvaða  hætti 
sé hægt að ná til ungs fólks og  virkja 
það til þátt töku í störf um fé lag anna. 
Á árs fundi sam bands ins 2010 var 
ákveð ið að koma á fót sér stakri ung-
liða hreyfi  ngu fyr ir fólk á aldr in um 
16- 35 ára. Stofn þing ASÍ-UNG var 
hald ið í maí 2011. 
Í sept emb er 2012 var svo hald ið 
þing núm er tvö og þá var  Guðni 
Gunn ars son kjör inn for mað ur.
Stjórn Stétt ar fé lags Vest ur lands 
 ákvað á  fundi í nóv emb er sl. að 
 vekja at hygli á  þessu  starfi  í Fé-
lags frétt um og einn ig að að al fund ir 
 deilda fé lags ins sem haldn ir  verða í 
mars 2013  verði helg að ir  þessu efni. 
Hér á síð unni er  grein frá for manni 
ASÍ-UNG og einn ig við töl og frá-
sagn ir ungs fólks sem starf ar í stjórn 
Stétt Vest og eru trún að ar menn fé-
lags ins. Gefum Guðna orðið:

Ég  heiti 
 Guðni Gunn-
ars son og er 
fædd ur og 
upp al inn í 
Hafn ar firði 
og gekk í 
grunn skóla 
þar. Eft ir 
grunn skóla 

gekk ég í Iðn skól ann í Hafn ar fi rði 
og  lærði vél virkj un. Samn ing inn 
minn tók ég á véla verk stæð inu í  
ÍSAL, ál ver inu í Straums vík. Þar 
starf aði ég svo  næstu tólf ár in. Síð-
ustu þrjú ár in sem ég starf aði í ál ver-
inu  gegndi ég  stöðu trún að ar manns 
VM, Fé lags vél stjóra og málm-
tækni manna á véla verk stæð inu. 
Í gegn um trún að ar manna starfi  ð 
lá leið mín í Fé lags mála skóla Al-
þýðu til að auka þekk ingu mína 
og  færni til að  verða hæf ari í  starfi  
inn an hreyfi  ng ar inn ar. Það er svo 
ár ið 2010 sem ég fer út í Genf ar-
skól ann sem er  stærsti og virt asti 
verka lýðs skóli Skand in av íu. Skól-
inn er kennd ur yfi  r þriggja mán aða 
 skeið og end ar með setu á al þjóða 
vinnu mála þingi ILO sem fór fram í 
Genf í Sviss. Í árs byrj un 2011 var ég 
skip að ur í hóp til að  setja á lagg irn ar 
ung liða hreyfi  ngu á veg um ASÍ sem 
var svo form lega stofn uð á  fyrsta 
 þingi ASÍ-UNG 27. maí 2011. Ég 
hef set ið í stjórn ASÍ-UNG frá upp-
hafi  og er for mað ur í dag.
Í lok árs 2011  hætti ég hjá ÍSAL og 
fór að  vinna á skrif stofu VM á kjara  
og mennta sviði.
Margt ungt fólk hef ur skoð un á 
kjara mál um. Ég tel að ein  helsta 
ástæð an sem að veld ur því að ungt 
fólk komi ekki að  vinnu í kring um 
stétt ar fé lög in er sú að eft ir að vinnu-
degi lýk ur tek ur fjöl skyld an við og 

ým is önn ur af þrey ing sem er í boði.
 Ímynd ungs fólks á verk lýðs hreyf-
ing unni er gam all grá hærð ur mað ur 
að ríf ast,  þetta er sú  ímynd sem ég 
 hafði á hreyfi  ng unni áð ur en ég hóf 
að  starfa fyr ir hana. Ef við ætl um að 
fá ungt fólk til þess að vera virk ara 
inn an hreyfi  ng ar inn ar þarf að  breyta 
 ímynd hreyfi  ng ar inn ar og sýna  fólki 
að  þetta er ekki bara gam alt grá hært 
fólk að ríf ast, held ur er  þarna fólk á 
öll um  aldri að berj ast fyr ir bætt um 
kjör um laun þega í land inu. 
Ég held að ein leið in til að  virkja 
ungt fólk inn an hreyfi  ng ar inn ar sé 
að  leyfa því að tjá sig á jafn rétt is-
grund velli og  hlusta á hvað það 
hef ur fram að færa og  hvaða hug-
mynd ir það hef ur.  Oft fi nnst ungu 
 fólki það ekki hafa vit á kjara mál um 
þeg ar það tjá ir sig í kring um  eldra 
fólk, en mál ið er að ungt fólk hef-
ur ekki allt af sömu sýn á hlut ina og 
 eldra fólk. Ungt fólk í dag á ein fald-
ara með að nálg ast þær upp lýs ing ar 
sem það vill í gegn um int er net ið og 
er oft á tíð um vel upp lýst á ákveðn-
um svið um. Þarf verka lýðs hreyfi  ng-
in ekki að fara  setja hlut ina fram á 
ein fald ari hátt þann ig að sem fl est ir 
 skilji um hvað er ver ið að ræða?
Ég sé ASÍ-UNG fyr ir mér sem öfl -
ug an mál svara sem trygg ir að hug-
að sé að  stöðu og hags mun um ungs 
launa fólks í  stefnu verka lýðs hreyf-
ing ar inn ar og að rödd ungs fólks 
heyr ist í  starfi  og stefnu mót un stétt-
ar fé lag anna

Ásta Sól veig Guð munds dótt ir 
(32) er tún að ar mað ur í Eð al fi ski
Hún var 
kjör in trún-
að ar mað ur í 
Eð al fi ski 7. 
apr íl 2009 
og hef ur því 
ver ið tún-
að ar mað ur í 
tæp 4 ár.
Þeg ar blaða-
mað ur Fé lags frétta  hitti hana á 
vinnu staðn um var jóla törn in í full-
um  gangi. Starfs menn  höfðu í  haust 
unn ið tíma bund ið á tveim ur vökt-
um og kom Ásta að því að  semja 
um þær. Hún gaf sér augna blik til 
að setj ast á kaffi  stof una og  svara 
nokkr um spurn ing um.
Hvað varð til þess að þú gafst kost á 
þér sem trún að ar mað ur?
Það er  kannski asna legt að  segja það 
en það  vildi eng inn gefa kost á sér, 
svo var stung ið upp á mér og ég var 
því skjálf kjör in, mér fannst ég ekki 
geta sagt nei.
Hvað hef ur kom ið þér á  óvart í starf-
inu?
Ég hélt að  þetta væri  miklu erfi  ð ara!
Hvað held ur þú að  valdi áhuga leysi 
ungs fólks á störf um verka lýðs-

hreyfi  ng ar inn ar?
Ímynd in er sú að  þetta sé bara fyr ir 
 eldra fólk, bara leið in leg ir fund ir og 
svo leið is, en í raun er starfi  ð áhuga-
vert og mað ur lær ir margt, skil ur 
hlut ina bet ur.
Ásta vill að lok um  hvetja ungt fólk 
til að  kynna sér þá mögu leika sem 
fé lags að ild að stétt ar fé lagi gef ur, til 
þátt töku í fé lags starfi , náms styrkja 
og ekki síst ým issa for varn ar styrkja 
úr sjúkra sjóð un um.

El ín Guð rún Tóm as dótt ir (28) 
stjórn ar mað ur í Stétt ar fé lagi 
Vest ur lands
El ín vinn ur í 
Heið ar skóla 
í Hval fjarð-
ar sveit og 
er for mað-
ur Deild ar 
s ta r fs  fó lks 
sem starf ar 
hjá ríki og 
sveit ar fé lög-
um og á sem 
slík sæti í stjórn Stétt Vest. Þeg ar 
for mað ur fé lags ins  hafði sam band 
við hana til að  leita eft ir því hvort 
að hún  vildi gefa kost á sér sem for-
mað ur deild ar inn ar, þá  þurfti ekki 
að  ganga  lengi á eft ir  henni.  Þessu 
trún að ar starfi  hef ur hún gengt síð an 
2009, ári síð ar varð hún svo trún að-
ar mað ur í Heið ar skóla. El ín átti sæti 
í  fyrstu stjórn ASÍ-UNG, en er núna 
vara mað ur í stjórn inni.
El ín var  beðin að  segja frá  reynslu 
 sinni af því að vera trún að ar mað ur 
og  starfa í fé lag inu:
Ég upp lifi   þetta starf sem mjög fróð-
legt starf, ég hef lært margt og tel 
að það eigi eft ir að nýt ast mér vel. 
 Þetta get ur að sjálf sögðu ver ið erfi  tt 
þeg ar upp koma erfi  ð mál sem þarf 
að  leysa, en það styrk ir mann bara 
og mað ur lær ir hell ing af því en sem 
bet ur fer hafa svo leið is mál ekki 
ver ið mörg. 
Trún að ar manna nám skeið in hafa 
nýst mér mjög vel bæði í  starfi  og 
í lífi  nu  sjálfu. Ég hef lært mik ið um 
rétt indi mín og skyld ur og er það 
mjög gott. Sumt  hefði ver ið fínt að 
vita þeg ar ég var að  klára grunn skól-
ann eða þeg ar ég var að taka  fyrstu 
skrefi  n á vinnu mark aðn um. 
Ástæð an fyr ir því að ég fór í trún-
að ar manna starfi  ð er að það vant aði 
trún að ar mann á minn vinnu stað og 
ég  ákvað bara að slá til. Ég  gerði 
ekki ráð fyr ir að tapa  neinu á því, 
frek ar að ég  myndi  græða eitt hvað, 
og það var rétt hjá mér ég er bú in að 
 græða hell ings þekk ingu sem á eft ir 
að nýt ast mér. 
Að mínu mati þarf að efl a okk ur 
unga fólk ið til  starfa fyr ir verka lýðs-
fé lög in, því að það þarf jú ein hver 
að taka við og þá er gott að vera bú in 

að fræð ast um  þessi mál og kynn ast 
starfi  nu. 

Ívar Örn Hauks son (31) tún að ar-
mað ur í Norð ur áli
Ívar er einn-
ig for mað-
ur Iðn að ar, 
mann virkja 
og stór-
iðju deild ar 
Stétt ar fé lags 
Vest ur lands 
og á sem 
slík ur sæti 
í stjórn fé lags ins. Ívar hef ur ver ið 
trún að ar mað ur í Norð ur áli á Grund-
ar tanga síð an í árs lok 2009 og kom 
svo inn í stjórn fé lags ins á að al fundi 
2010. Hann var beð inn að  segja frá 
upp lif un  sinni á því að  starfa fyr ir 
verka fólk:
Upp lif un mín í  starfi  sem trún að-
ar manns hef ur ver ið mis jöfn, í því 
 starfi  sem ég hef feng ið að upp lifa 
eru marg ar víg stöðv ar, sér stak lega 
með það í huga þeg ar við vor um að 
 semja síð ast en þá  reyndi all hressi-
lega á  þessa  stöðu. Ann ars hef ég 
lúmskt gam an af því að  starfa fyr ir 
fjöld ann og stétt ar fé lag ið við það að 
kjara samn ing ar séu virt ir.
Ástæð an fyr ir því að ég gaf kost 
á mér á sín um tíma var sú að tals-
vert marg ir komu að máli við mig 
þá og  hvöttu mig til þess að  bjóða 
mig fram.
Það sem kom mér  kannski mest á 
 óvart var það að fólk ætl að ist til að 
mað ur  vissi ALLT dag inn eft ir að 
mað ur var kjör inn, og svo álag ið í 
kring um síð ustu samn inga.
Hvað varð ar áhuga leysi ungs fólks 
á að  starfa fyr ir hreyfi  ng una er ef-
laust hægt að  rekja það til þess að 
 kannski hef ur hreyfi  ng in ekki sama 
vægi út á við og hún  hafði hér áð-
ur. Þá á ég við að það var  kannski 
 meira hlust að á for svars menn hreyf-
ing ar inn ar fyr ir 20 ár um held ur en er 
gert í dag. Mér fi nnst ekk ert að því 
að  vinna fyr ir stétt ar fé lag og tel mig 
með því vera að  rækja skyld ur gagn-
vart  fólki, sem er sjálf sagð ur hlut ur.

 Skúli Guð munds son (22) trún að-
ar mað ur hjá Ol ís
 Yngsti trún að ar mað ur inn hjá fé-
lag inu um þess ar mund ir er  Skúli 
Guð munds son sem starf ar hjá Ol ís. 
Þrátt fyr ir ít rek að ar til raun ir blaða-
manns náð ist ekki í skott ið á  Skúla 
til að taka við hann við tal. Þess má 
geta að  Skúli hef ur sótt tvö trún að-
ar manna nám skeið á  þessu tæpa ári 
sem hann hef ur ver ið trún að ar mað-
ur.  Skúli er há vax inn, grann ur og 
rauð birk inn strák ur, snögg ur í hreyf-
ing um, þið þekk ið hann ör ugg lega 
þeg ar þið sjá ið hann.

Verkalýðshreyfi ngin og unga fólkið
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Kjara samn ing ar að ild ar sam banda 
Stétt ar fé lags Vest ur lands við Sam-
tök at vinnu lífs ins voru und ir rit að ir 
5. maí 2011. Gert er ráð fyr ir að fyr ir 
kl. 16:00 þann 21. janú ar 2013, hafi  
samn inga nefnd ASÍ tek ið ákvörð un 
um hvort þeim verð ur sagt upp eða 
þeir fram lengd ir.
Það er ljóst að 3 af 4 for send um 
samn ings ins eru brostn ar. Eina for-

send an sem 
stenst er sú að 
hægt er að mæla 
auk inn kaup-
mátt. Sú mæl-
ing er þó ekki 
öll þar sem hún 
sýn ist, því þó að 
 segja megi að 
hún stand ist að 
með al tali, þá er 
launa breyt ing-
um mjög mis-
skipt. Þeir sem 
ein ung is hafa 

feng ið al menn ar % hækk an ir á laun 
sín, hafa ver ið að tapa kaup mætti. 
 Þetta er ekki bara að ger ast á tím an-
um frá því að sam ið var, held ur hef-
ur  þessi hóp ur ver ið að tapa kaup-
mætti sam fellt frá ár inu 2008. 
Al var leg ast er að  hvorki stjórn völd 
né at vinnu lífi  ð sýn ir  nokkra til burði 
til að   hemja verð lag og  reyna þann-
ig að gera al menn ingi í land inu lífi  ð 

bæri legra.
Stjórn völd  berja höfð inu við stein-
inn og  telja að þeim komi pen inga-
mála stefn an ekk ert við. Því síð ur 
fi nnst þeim að launa fólki í land inu 
komi veik  króna og há ir vext ir 
nokk uð við. Þeg ar odd vit ar rík is-
stjórn ar inn ar eru rukk að ir um efnd ir 
 þeirra lof orða um að efl a at vinnu-
lífi  ð,  skapa grund völl fyr ir nýj um 
fjár fest ing um og fram kvæmd um 
í land inu,  leggja sitt af mörk um til 
að  skapa at vinnu, þá bregð ast þeir 
 ókvæða við. Stefnu leysi  þeirra er 
samt al gjört.
Í Fé lags frétt um Stétt ar fé lags Vest ur-
lands fyr ir ári síð an skrif aði ég leið-
ara sem  hafði yfi  r skrift ina „Frost í 
sam skipt um við stjórn völd“ eina 
hug tak ið sem get ur geng ið  lengra 
er: Alk ul. Ég hef frá því að ég kom 
fyrst að störf um fyr ir verka lýðs-
hreyfi  ng una, nán ast barn að  aldri, 
tal ið að fé lags hyggju fl okk ar  myndu 
 standa með verka lýðs hreyfi  ng unni. 

 Myndu sýna skiln ing og  hlusta á 
kröf ur okk ar og ábend ing ar.  Hroki 
nú ver andi stjórn valda er því lík ur að 
það svíð ur und an, ef ég  vildi vera 
mjög dram at ísk gæti ég sagt: Mitt 
vinstri sinn aða  hjarta er ka lið.
Fund ur for manna að ild ar fé laga 
og  deilda  þeirra, sem hald inn var 
13. des emb er, komst að  þeirri nið-
ur stöðu að ekk ert væri  meira við 
stjórn völd að tala.  Hefja ætti við-
ræð ur við SA um að gera breyt ing ar 
á nú gild andi samn ingi með það fyr ir 
aug um að  tryggja að þeir sem  hefðu 
ver ið að tapa kaup mætti  fengju það 
að ein hverju eða öllu  leyti bætt. For-
menn að ild ar fé lag anna munu koma 
aft ur sam an 7. og 18. janú ar til að 
ráða ráð um sín um og taka ákvarð-
an ir um hvað gera  skuli.  Milli þess-
ara  funda munu að ild ar fé lög in  hitta 
sitt fólk bæði á vinnu stöð um og á 
al menn um fund um í fé lög un um. 

Sig ný Jó hanne dótt ir

Vet ur inn 2012 -2013 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, sem get-
ur ver ið þrjár næt ur. Vik an er  leigð á 
kr. 15.000. 
Um er að ræða ný legt 94 fer metra 
hús auk svefn lofts í Kið ár skógi 10. 
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. 
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.

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 
(geta ver ið 3 næt ur)  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. 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. 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,  helgi kr. 10.000 (get ur 
ver ið 3 næt ur) og kr.15.000 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. 

Vetrarleiga orlofshúsa og íbúða 2012-2013

Allt í óvissu um kjarasamninga

For manna fund ur ASÍ 13. des emb er: Við borð ið  sitja full trú-
ar frá Fé lagi bóka gerð ar manna, Fé lagi málm iðn að ar manna 
á Ak ur eyri, FIT, Sam iðn, okk ar mað ur í  deild versl un ar-
manna, frá Flug freyju fé lag inu og for mað ur VR.
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Sveitamennt styrkir starfsmenntun innan sveitafélaga og stofnana 
þeirra 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 Sveitamenntar
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Menntun skapar tækifæri

Ríkismennt styrkir starfsmenntun 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

Þín leið til fræðslu
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Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka atvinnulífsins og verkafólks 
á landsbyggðinni

Verkalýðsfélögin sjá um afgreiðslu einstaklingsstyrkja í umboði 
sjóðsins

Sjóðurinn styrkir starfsmenntun í fyrirtækjum

Ofanl


