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Stéttarfélag Vesturlands
Starfssvæði:  Hvalfjarðarsveit  -  Borgarbyggð  -  Skorradalur  

-  Eyja- og Miklaholtshreppur  -  Dalabyggð

Félagsfréttir 
15. tölublað - Desember 2013
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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Flest ir kjara samn ing ar launa fólks á 
al menn um vinnu mark aði eru laus ir 
frá 30. nóv emb er.  Gild is tími  þeirra 
var stytt ur um tvo mán uði með 
ákvörð un um sem tekn ar voru í janú-
ar 2013. Þá  höfðu samn ings að il ar 
kom ist að  þeirri nið ur stöðu að for-
send ur  hefðu ekki stað ist og þar átti 
mest an hlut sú rík is stjórn sem þá átti 
stutt eft ir af kjör tíma bili sínu. 
Samn ings að il ar  ákváðu að  stytta 
samn ing inn og  freista þess að  breyta um vinnu brögð, þ.e.  stefna á 
að  vinna með stétt ar fé lög um hjá hinu op in bera og  nýrri rík is stjórn 
að því að  fi nna nýj ar leið ir í samn inga við ræð um. Gera við ræðu-
áætl un sem far ið væri eft ir og  leita í  smiðju ná granna okk ar á hin-
um Norð ur lönd un um eft ir fyr ir mynd um að samn ing um sem gætu 
auk ið kaup mátt og lagt grunn að stöð ug leika. 
BSRB  hafði  óskað eft ir því við stjórn völd í maí 2011 að unn-
ið yrði að bætt um vinnu brögð um við kjara samn ings gerð og fól 
vel ferð ar ráðu neyt ið rík is sátta semj ara að  leiða mál ið  áfram. Í 
maí 2013 kom út skýrsl an „Kjara samn ing ar og vinnu mark að ur á 
Norð ur lönd um“
For svars menn og sér fræð ing ar frá báð um hlið um  höfðu tek ið sér 
ferð á hend ur að  kynna sér vinnu brögð in á hin um norð ur lönd un-
um. Vissu lega eru að ferð irn ar með mis mun andi  hætti og eng in ein 
sam nor ræn leið til, ekk ert nor rænt samn inga mód el.  Margt get-
um við þó lært af frænd um okk ar.  Mestu mun ar þó um að eng in 
frænd þjóð okk ar býr við jafn ónýt an gjald mið il og við.
Í okt ób er sl. kom út  skýrsla heild ar sam taka á vinnu mark aði um 
efna hags um hverfi  og launa þró un og er  henni ætl að að  verða upp-
lýs inga grunn ur að  byggja á. Þar er safn að sam an yfi  r grips mikl um 
upp lýs ing um um launa þró un frá ár inu 2006 - maí 2013.
Sem dæmi má taka af þró un  launa í iðn aði, hér á  landi í sam an-
burði við ná granna lönd in. Hér hef ur kaup mátt ur lækk að frá ár inu 
2006 um 1 % en laun in hafa hækk að um 57%. Í Nor egi sem er al-
ger lega sér á báti hef ur kaup mátt ur hækk að á sama tíma um 23%. 
Laun hækk uðu á þess um tíma um 20 – 25% í Dan mörk og Sví þjóð 
en kaup mátt ar aukn ing in er  1- 2% á ári. Sé lit ið til ann arra  landa 
s.s. Bret lands og Banda ríkj anna er kaup mátt ur nán ast óbreytt ur 
frá 2005. En það eru  fl eiri töl ur sem geta vak ið at hygli þeg ar ver-
ðlags breyt ing ar eru skoð að ar. Sé far ið aft ur til þess tíma er við 
breytt um um mynt þ.e. í  árs byrj un 1981 þá hef ur banda ríkja doll ar 
hækk að um 1842%, sem er í raun al veg svim andi hækk un doll ars, 
nú eða lóð beint fall krón unn ar ef við tök um þann mæli kvarða.

Ís land – best í  heimi
Sam kvæmt heim ild um Seðla banka Ís lands þá hef ur að eins eitt af 
78 smá ríkj um  með  minna en 2 millj ón ir íbúa, fl jót andi  gengi. 36 
hafa mynt ráð og önn ur hörð form fasts geng is, 30 hafa ekki eig in 
gjald mið il og 11 hafa sveigj an lega geng is teng ingu.  Jú, bara  litla 
Ís land læt ur krón una  hoppa og  skoppa í öldu rót inu. Er um við svo-
na  miklu klók ari en aðr ir?

Signý Jóhannesdóttir, formaður

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 föstudaginn 27. des emb-
er og mánudaginn 30. desember frá kl. 08:00 – 16:00.

Að reisa kröfur 
um kaupmátt eða 
kraftlausar krónur - 
hvort er vænlegra? Breyt ing á starfs regl um Starfs-

mennta sjóðs versl un ar- og skrif-
stofu fólks
Stjórn Starfs mennta sjóðs versl un-
ar- og skrif stofu fólks hef ur sam-
þykkt nýj ar út hlut un ar regl ur. Þær 
eiga að gera fé lags mönn um með 
 lægri laun  kleyft að  ávinna sér 
rétt indi hrað ar. Einn ig er það von 
sjóðs ins að nýju regl urn ar  hvetji 
fé lags menn til frek ari sí mennt un-
ar.
Í nú ver andi  kerfi   safna fé lags menn 
stig um eft ir því hvað þeir eru með 
í laun. Sam kvæmt nýju regl un um 
fell ur  þetta stiga kerfi  úr  gildi. Með 
nýju regl un um mynd ast rétt indi í 
krón um eft ir fé lags gjaldi síð ast-
liðna 12 mán uði og eru rétt indi 
hlut falls leg ef launa hlut fall er 
 lægra en 100%. Rétt ur til að  sækja 
um styrk stofn ast eft ir að þriggja 
mán aða greiðsl ur hafa bor ist en 
fyrn ist að 6 mán uð um liðn um frá 

síð ustu fé lags gjalda greiðslu. Full-
gild ur fé lags mað ur get ur feng ið 
greidd an styrk að upp hæð 90.000 
kr. á ári. Hægt er að  safna styrkn-
um í 3 ár og nýta þá 270.000 kr. 
Fyr ir eitt sam fellt nám. Ekki er 
hægt að  safna upp um fram þá upp-
hæð. Nýju regl urn ar  kveða á um 
að hægt sé að  sækja um 75% af 
kostn aði við starfs nám, en 50% af 
kostn aði við tóm stunda nám. 
Um ára mót in 2013-2014 mun 
 tveggja ára að lög un ar tíma bil hefj-
ast þar sem stefnt er að því að 
fé lags menn geti sótt um í Starfs-
mennta sjóð inn sam kvæmt því 
 kerfi  sem nýt ist þeim best. Þann-
ig eiga þeir sem hafa áunnið sér 
mörg stig í sjóðn um að fá tæki færi 
til þess að nýta þau til árs ins 2016, 
en á sama tíma eiga þeir fé lags-
menn sem fá  meira út úr nýju regl-
un um tæki færi til þess að  sækja 
um sam kvæmt þeim.

Breyting á starfs-
reglum Starfsmennta-

sjóðs verslunar- og 
skrifstofufólks
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Nú, þeg ar að vent an er að  ganga í 
garð  leit ar hug ur minn aft ur til síð-
asta árs, þeg ar  tendra átti  fyrsta að-
ventu kert ið í kirkj unni í mínu nýja 
 starfi  sem sókn ar prest ur í Döl un um. 
Að vent an er sá tími sem und ir býr 
okk ur und ir komu Krists og ljós in 
á að ventu krans in um sem tendr uð 
eru lýsa ekki að eins upp  skugga 
skamm deg is ins, held ur eiga þau 
að  minna okk ur á Jesú sem er ljós 
heims ins. Þann ig er hvert  kerti sem 
tendr að er fram að komu jól anna 
í raun bæn, tákn von ar, kær leika, 
 gleði og frið ar.  Jól in eru sá tími 
þeg ar við mann fólk ið för um ekki 
að eins í okk ar fín asta púss, held-
ur íklæð umst við öllu því góða hið 
 innra þar sem ná unga kær leik ur inn 
er alls ráð andi. 

Ná unga kær leik ur er eitt af því sem ég upp lifði sterkt þeg ar ég  fl utti í 
Dal ina í sept emb er á síð asta ári,  þeg ar ég vígð ist þang að sem sókn ar-
prest ur. Sem bor in og barn fædd ur Reyk vík ing ur, al in upp á mal bik inu, 
 gerði ég mér enga  grein fyr ir því hvað tæki á móti mér í  litlu sam fé lagi 
úti á lands byggð inni. Þau eru svo oft í um ræð unni,  þessi  litlu sam fé lög 
úti á lands byggð inni, eins og þau séu öll eins að gerð. Ég  gerði mér 
hins veg ar fl jót lega  grein fyr ir því að svo er ekki. Hvað Búð ar dal snert-
ir,  hafði ég feng ið greina góð ar lýs ing ar á sam fé lag inu þar, sem var ein 
bens ín dæla og bú ið! Það lét ekki vel í eyr um þess sem alla tíð  hafði lif að 
og hrærst í  menn ing ar sam fé lagi stór borg ar inn ar, þar sem stutt er í kaffi -
hús, bíó- og tón leika sali eða leik hús.
Ég  hugsa oft til at viks sem átti sér stað fl jót lega eft ir að ég kom til  starfa. 
Kvöld eitt var bank að létt á dyr og úti fyr ir stóð krakka skari sem var 
kom inn til að  bjóða nýja prest inn sinn vel kom inn. Þau  sögðu mér að 
það  hefði stað ið til að  ganga í hús og gera hrekk en þeg ar þau átt uðu sig 
á því að hér  byggi nýi prest ur inn, fannst þeim það ekki við hæfi . Þess í 
stað  ákváðu þau að  bjóða mig vel komna á svæð ið og von uðu svo inni-
lega að mér leidd ist ekki í Búð ar dal. Hér væri hell ing ur um að vera þó 

það sæ ist ekki allt af. Ég fór sæl og glöð að sofa eft ir  þessa ynd is legu 
heim sókn og hugs aði með mér að engu væri að  kvíða ef fram hald ið yrði 
á þess um nót um.
Á  þessu eina ári sem ég hef bú ið í Búð ar dal hef ur það orð ið mér æ ljós-
ara að bens ín dæl an um rædda er í raun tákn mynd alls þess sem kveik ir 
það góða  innra með okk ur og held ur því gang andi sem el ur og nær ir, 
kær leika,  gleði og frið. Og nú þeg ar há tíð jól anna geng ur senn í garð er 
ekki úr vegi að minn ast orða frels ar ans sem  sagði: Nema þér snú ið við 
og verð ið eins og börn, kom ist þér aldr ei í himna ríki. Hver sem tek ur við 
einu  slíku  barni í mínu  nafni, tek ur við mér. ( Matt 18.1-5)- Já, ger um 
börn in að okk ar fyr ir mynd.
Nú er tími að vent unn ar runn inn upp, enn á ný, í mínu lífi  og þínu og 
ljós in sem nú  verða tendr uð eiga ekki að eins að lýsa upp okk ar eig in 
til veru, held ur er okk ur ætl að að  beina því  ljósi til ann arra líka. Það ber 
með sér það allt sem jól in  standa fyr ir, að  elska, um bera og að stoða.
Ég lít með  gleði fram á veg inn og  þakka Guði á hverj um degi fyr ir að 
hafa  leitt mig út á lands byggð ina, í Dal ina. Ég er um vafi  n góðu  fólki.
Megi  gleði og frið ur  fylla  hjörtu ykk ar. - Guð gefi  ykk ur gleði leg jól.

Í myrkr inu að ventu ljós in loga
sem lýs andi bæn um grið.
 Þessi ver öld er full af skamm deg is skugg um
það skort ir á  gleði og frið.
Það er margt sem vak ir í vit und okk ar
sem við höf um þráð og misst.
Þá er sál inni styrk ur og hjart anu hugg un 
að  hugsa um Jesú Krist.
Í myrkr inu að ventu ljós in loga
sem lýs andi him nesk rós
ógn þrungn ir skamm deg is skugg ar  víkja
við skín andi kerta ljós.
Á jörð inni föls kvast hin and legu efni
og oft er hér þung bær vist.
Þá er sál inni styrk ur og hjart anu hugg un 
að  hugsa um Jesú Krist. 

(Ragn ar Ingi Að al steins son)
 

Anna Ei ríks dótt ir
Sókn ar prest ur

Desember-
uppbótin 2013

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 2013, 
sem hér seg ir: 
Starfs fólk sveit ar fé laga, samn ing ur SGS og SNS, kr. 80.700 
Versl un ar- og skrif stofu fólk, samn ing ur LÍV og SA, 59.200 
Verka fólk, samn ing ur SGS og SA, 52.100
Iðn að ar menn, samn ing ar Sam iðn ar og SA, 52.100
Samn ing ar SGS við rík ið 52.100
Norð ur ál ehf., Hval fjarð ar sveit 151.284
El kem hf., Hval fjarð ar sveit 146.230
Klafi  ehf., Hval fjarð ar sveit 146.230

Til að eiga rétt á  fullri des emb er upp bót þarf 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. 
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.

Hugvekja á aðventu

Anna Eiríksdóttir, 
Sóknarprestur í Búðardal
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Stjórn Stétt ar fé lags Vest ur lands 
bauð til sín full trú um há skóla,  
grunn skóla, bóka safna, fram-
halds skóla og dval ar heim ila á 
fé lags svæð inu til kaffi  sam sæt is 
þann 12 sept emb er sl..
Til efn ið var að fé lag ið  vildi af-
henda þess um að il um ein tök af 
sögu ASÍ, sem kom út sl. vor, eða 
þann 12 mars, á 97 ára af mæli 
sam bands ins. 
Það er mat stjórn ar Stétt ar fé lags 
Vest ur lands að með því að gefa 
ein tök af bók un um til þess ara að-
ila, þá sé ver ið að  vekja at hygli 
unga fólks ins á  starfi  Al þýðu-
sam bands ins á lið inni öld og eins 
gætu íbú ar dval ar heim il anna haft 
 ánægju af því að minn ast, ým issa 
 áfanga sem þeir e.t.v. tóku þátt í 
að ná. Auk þess sem íbú ar á fé-
lags svæð inu geta not ið þess ara 
fróð legu bóka í gegn um bóka-

söfn in.
Sum ar liði Ís leifs-
son sagn fræð ing ur, 
sem  hafði veg og 
 vanda af því að skrá-
setja  þessa sögu, var 
mætt ur á stað inn og 
gaf við stödd um svo-
litla inn sýn í bar áttu 
geng inna kyn slóða.
Sag an er í tveim ur 
bind um, í nokk uð 
 stóru  broti og ríku-
lega mynd skreytt. 
 Fyrra bind ið ber 
nafn ið : Í sam tök,  
það síð ara heit ir Til 
vel ferð ar. Hægt er að 
fá bæk urn ar í  hulstri 
til hlífð ar. 
Flest stétt ar fé lög inn an sam bands-
ins hafa  keypt all mörg ein tök af 
bók un um í svip uð um til gangi 

og Stétt ar fé lag Vest ur lands, það 
hef ur því tek ist að verð leggja 
bæk urn ar  lægra en ann ars  hefði 
orð ið, þann ig að gera má ráð fyr-
ir að verk ið  verði  meira  keypt 

af al menn ingi. Að þrem ur ár um 
liðn um eða á 100 ára af mæli sam-
bands ins, kem ur verk ið síð an út á 
raf rænu  formi.

Frá vinstri: Baldur Jónsson, Sumarliði Ísleifsson, Stefán Sveinbjörnsson, Kristín Björk Guð-
mundsdóttir, Guðrún Jónsdóttir, Lilja Ólafsdóttir, Kristján Gíslason, Jóna Ester Kristjánsdóttir, 

Þórný Hlynsdóttir og Signý Jóhannesdóttir

Sjúkra sjóð ur Stétt ar fé lags Vest ur-
lands hef ur lát ið gera trygg inga-
fræði lega út tekt á  stöðu sjóðs ins 
og sent Al þýðu sam bandi Ís lands 
nið ur stöð ur út tekt ar inn ar eins og 
lög sam bands ins gera ráð fyr ir. 
Fé lag inu hef ur bor ist til kynn ing 
frá Skipu lags- og starfs hátta nefnd 
sam bands ins um að hún  telji að 
sam kvæmt út tekt inni upp fylli 
sjóð ur inn þau skil yrði sem fyr ir-
mynd ar reglu gerð ASÍ set ur sjóð-
um sam bands fé lag anna.
 Þetta eru í  sjálfu sér ágæt tíð-
indi fyr ir fé lag menn, engu að 
síð ur hafa tekj ur sjóðs ins ver ið 
að  minnka og út gjöld að auk ast. 
Sjóð ur inn býr hins veg ar að  sterkri 
eigna stöðu og því er hægt að reka 
hann und ir núll inu um ein hvern 
tíma, án þess að það ógni ör yggi 
hans. 
Und ir rit uð for mað ur fé lags ins er 
einn ig for mað ur stjórn ar Sjúkra-
sjóðs ins hef ur nokk uð  langa 
 reynslu af því að  starfa fyr ir 
sjúkra sjóði stétt ar fé laga. Á þess-
um  langa starfs ferli hef ur mér 
lærst að nær ómögu legt er að sjá 
fyr ir þær sveifl  ur sem  verða á 
út gjöld um sjúkra sjóða og skuld-
bind ing ar  þeirra eru um margt 
mjög ólík ar skuld bind ing um líf-
eyr is sjóð anna. Trygg inga fræð ing-
arn ir sem taka út rekst ur sjúkra-
sjóð anna eru þó að nota að  miklu 
 leiti sömu eða svip að ar for send ur 
þeg ar þeir taka sjóð ina út.
Reglu gerð Sjúkra sjóðs Stétt Vest 

er um margt nokk uð ríku leg og fé-
lag ið veit ir  betri rétt indi en mörg 
 stærri fé lög gera. Að ein hverju 
 leiti staf ar  þetta af því að margt 
ungt fólk greið ir til fé lags ins án 
þess að nýta sér alla  kosti sem það 
hef ur í boði, þess ir ein stak ling ar 
 hætta síð an að  greiða til fé lags ins, 
fara í nám sem leið ir þá á aðr ar 
braut ir eða þeir  fl ytja af svæð inu 
og  skilja rétt ind in eft ir. Nú og svo 
virð ast Vest lend ing ar bara vera 
nokk uð hraust ir. Stjórn ar menn 
 þurfa samt að vera mjög vel vak-
andi yfi  r því að ekki sé of langt 
geng ið í styrk greiðsl um og geta 
sjóðs ins til að  greiða dag pen inga 
og dán ar bæt ur, sem er meg in hlut-
verk sjóðs ins,  verði ekki skert.
Við horf hins al menna borg ara til 
sjúkra sjóða stétt ar fé laga er oft 
mjög und ar legt og þrátt fyr ir að 
hafa starf að á  þessu  sviði  lengi, 
þá virð ist allt af vera mögu leiki á 
því að koma  manni á  óvart. Sem 
bet ur fer eru fl est ir fé lags menn 
nokk uð með vit að ir um rétt indi 
sín og skyld ur sjóðs ins við þá. 
Við fá um  þó oft hin ar furðu leg-
ustu fyr ir spurn ir, s.s. um sókn ir um 
dán ar bæt ur  vegna fólks sem aldr ei 
hef ur til fé lags ins  greitt, eða hef ur 
fl utt af fé lags svæð inu í  blóma lífs-
ins og  greitt í önn ur fé lög, nú eða 
ekki  greitt og svo hyggj ast menn 
 sækja „rétt“ sinn, sem er  löngu 
fyrnd ur. Eina hring ingu fékk ég 
sl. sum ar frá  manni sem  hafði 
starf að sjálf stætt  lengi, en var að 

 spyrja um greiðslu rétt sjálf stætt 
starf andi til fé lags ins. Hann fékk 
þær út skýr ing ar og í fram hald inu 
 sagði hann „ja, ég hef nú ekk ert 
ver ið að  greiða í verka lýðs fé lag 
 lengi, en ég er að  verða svo gam-
all að ég gæti nú þurft að fara að 
 sækja þjón ustu til ykk ar, heils an 
er far in að bila“  Þessi mað ur var 
sem sagt að  velta því fyr ir sér að 
 tryggja eft ir á eins og stund um 
er sagt. Vissu lega er Sjúkra sjóð-
ur inn sam trygg ing ar sjóð ur og/
eða veltu sjóð ur(gegn um- streym-
is sjóð ur) og  þetta er hægt, en illa 
 gengi okk ur að láta enda ná sam an 
ef  þetta við horf væri al mennt.
Stjórn Sjúkra sjóðs Stétt ar fé lags 
Vest ur lands fund ar í lok hvers 
mán að ar, þar eru þær um sókn-
ir sem bor ist hafa tekn ar til af-
greiðslu í sam ræmi við reglu gerð 
sjóðs ins. Oft ast  renna þær smurt í 
gegn, en stund um get ur mað ur þó 
ekki ann að en staldr að við. Okk-
ar sjóð ur hef ur end ur greitt  fólki 
 vegna gler augna kaupa og þá hef-
ur það ver ið  regla að gera ekki 
grein ar mun á glerj um eða um-
gjörð um, því eng in not ar gler in án 
um gjarða. Mörg stétt ar fé lög hafa 
samt þann hátt á að  greiða ein-
ung is  vegna glerj anna, en láta  fé-
lags mann inn sjálf an um að  borga 
um gjarð irn ar, enda er það jú oft 
smekk ur og val hans sem ræð ur 
þeim kostn aði.  Þessu sjón ar miði 
óx fi sk ur um hrygg ný lega, þeg ar 
inn á borð okk ar barst um sókn þar 

sem sjón gler in voru ein ung is rétt 
rúm 19% af heild ar upp hæð inni 
sem gler aug un kost uðu. Er nema 
von að stund um  vakni spurn ing ar 
um hvort í svona til felli geti ver-
ið um mis notk un að ræða, ver ið 
sé að láta sjúkra sjóð inn taka þátt 
í að  kosta rán dýr an fylgi hlut eða 
skraut mun fyr ir pjatt rófu. Stjórn 
sjóðs ins vinn ur eft ir reglu gerð-
inni og gat því ekki af greitt  þessa 
um sókn á ann an hátt en aðr ar, 
en hvort  þetta verð ur til þess að 
reglu gerð inni verð ur  breytt á eft ir 
að koma í ljós.

Sig ný Jó hann es dótt ir
For mað ur stjórn ar Sjúkra sjóðs 

Stétt ar fé lags Vest ur lands

Sjúkrasjóður - fyrir hverja

Saga ASÍ
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Átaksverkefni 2014

Menntun í Norðvesturkjördæmi

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 fh. þann 23.des emb er. Um sókn ir  ásamt gögn um  þurfa að 
 skila sér fh. föstu dag inn 20. des emb er. Um sókn ir sem koma eft ir það 
 verða af greidd ar í lok janú ar 2014.

Til rauna verk efni um mennt un í 
Norð vest ur kjör dæmi er lið ur í 
 átaki til þess að  hækka mennt un-
ar stig í ís lensku at vinnu lífi  og eitt 
af nokkr um verk efn um sem sett 
voru af stað í fram haldi af kjara-
samn ing um að ila vinnu mark að ar-
ins í maí 2011. Í verk efn is stjórn 
 sitja full trú ar at vinnu lífs, stétt ar-
fé laga, sveit ar fé laga,  skóla- og 
fræðslu stofn ana í Norð vest ur kjör-

dæmi.  For mað ur verk efn is stjórn-
ar er Vil hjálm ur Eg ils son, rekt or 
Há skól ans á Bif röst, en skól inn 

ann ast jafn framt um sýslu um 
verk efn ið.
Meg in mark mið til rauna verk efn-
is ins er að  kanna þörf með al ein-
stak linga á vinnu mark aði í Norð-
vest ur kjör dæmi fyr ir mennt un og 
gera til lögu að nýj um náms úr ræð-
um ef þörf reyn ist. Styrk ur  þessa 
víð feðma kjör dæm is er eink um 
fólg inn í öfl  ug um fræðslu stofn-
un um og fjöl breyttu at vinnu lífi  

en í kjör dæm inu eru m.a. þrjár 
sí mennt un ar mið stöðv ar, fi mm 
fram halds skól ar og þrír há skól ar 

auk há skóla- og rann sókn ar setra. 

Ráð ist var í um fangs mikla gagna-
öfl  un síð ast lið ið sum ar og  haust til 
að  leita  svara við ýms um spurn-
ing um tengd um námi og náms-
þörf um. Gagna öfl  un in fól í sér 
rúm lega 800 við töl við   stjórn-
end ur og starfs fólk fyr ir tækja og 
stofn ana í kjör dæm inu, þar af 
rífl  ega 100 við töl við starfs fólk 
af er lend um upp runa.  Einn ig 
var  fram kvæmd tölvu póst könn-
un með al fyr ir tækja og stofn ana 
og síma könn un sem  byggði á 
þjóð skrár úr taki. Nið ur stöð ur of-
an greindra rann sókna  leiddu m.a. 
í ljós um tals verða þörf fyr ir iðn- 
og tækni mennt að starfs fólk, mik-
inn  áhuga stjórn enda á sér hæfð-
um starfs tengd um nám skeið um, 
við skipta námi, tölvu námi, námi 
 tengdu sjáv ar út vegi, þjón ustu, 
tungu mál um og mat væl um. Þeg-
ar starfs fólk var spurt hvað það 
 langi til að læra þá var al geng ast 
að fólk  nefndi iðn- og tækni nám, 
tölvu nám, við skipti og stjórn un 
og nám tengt op in berri þjón ustu, 
s.s.  kennslu og heil brigð is þjón-
ustu. Mik ill  vilji kom fram hjá 
vinnu veit end um til að koma til 

móts við starfs fólk sem vill auka 
mennt un sína. 
Á grund velli nið ur staðna þess ara 
viða miklu rann sókna voru unn ar 
til lög ur að að gerð um sem verð ur 
 hleypt af stokk un um á  næsta ári 
í til rauna skyni. Í stór um drátt um 
fela þær í sér átaks verk efni í raun-
færni mati í iðn grein um og  vinnu-
staða tengdu námi og nýja nálg un 
í ís lensku kennslu fyr ir inn fl ytj-
end ur. Öfl  ug sam vinna  skóla og 
at vinnu lífs er lyk il at riði svo vel 
megi tak ast til. 

Geirlaug Jóhannsdóttir.

Þann 16. apr íl sl. var skrif að 
und ir við bót ar sam komu lag ASÍ 
og SA um vinnu staða skír teini 
frá 2010.  Helstu breyt ing ar sem 
gerð ar voru á sam komu lag inu 
voru þær að inn komu nýj ar at-
vinnu grein ar s.s. ferða þjón usta, 
græn met is- og blóma rækt, verk-
smiðju framleiðsla mat væla (svín, 
kjúk ling ar og egg), hár greiðslu-, 
 snyrti- og sól baðs stof ur. Einn ig 
var í sam komu lag inu  ákvæði um 
að starfs heiti  skyldu til greind á 
vinnu staða skír tein um.
Sam starfs verk efni ASÍ, SA og 
RSK “Legg ur þú þitt af mörk-
um?” var  hleypt af stokk un um 
 þriðja sum ar ið í röð þann 4. júní 
sl. og stóð til 31. ág úst. Mark mið 
verk efn is ins var sem fyrr að hafa 
leið bein andi eft ir lit með skil um 
á stað greiðslu, tekju skrán ingu, 
vinnu staða skír tein um, virð is auka-
skatt skil um og að upp lýsa um 
skyld ur  smærri og með al stórra 
rekstr ar að ila. Var lögð sér stök 
 áhersla á ferða þjón ust una, bygg-
inga- og verk taka starf semi sem 

og starfs stöðv ar sem vald ar voru 
af handa hófi . Einn ig voru bif-
reiða- og dekkja verk stæði skoð-
uð sér stak lega. Eft ir lits teym in, 
sem oft ast voru tvö að störf um í 
einu, voru skip uð fjór um full trú-
um, tveim ur frá RSK og sitt hvor-
um full trú an um frá ASÍ og SA. Þá 
tók lög regl an einn ig þátt í eft ir lit-
inu þeg ar hóp ferða bif reið ar voru 
skoð að ar,  vegna komu skemmti-
ferða skipa, sem og á Leifs stöð, 
Bláa lón inu og við  Geysi.
Sér stakt  áhlaup var gert á veg-
um eft ir lits full trúa ASÍ á bari og 
skemmti staði tvö kvöld í júní, 
bæði í Reykja vík og á Ak ur eyri 
og  óskaði RSK eft ir því að fá að 
taka þátt í því  áhlaupi. Í þess um 
heim sókn um kom í ljós að tals-
vert var ábóta vant varð andi stað-
greiðslu  skatta og að starfs fólk 
væri á launa skrá. Þá  beittu full trú-
ar RSK í  fyrsta sinn heim ild um til 
lok un ar á fyr ir tæki, þar sem hlut ir 
voru ekki í lagi varð andi tekju-
skrán ingu og skatt skil.
Í átak inu voru heim sótt ir 748 

lög að il ar um land allt og 1896 
kenni töl ur starfs manna skráð ar. 
Af þess um 748 fyr ir tækj um voru 
416 fyr ir tæki eða 55,6% með 
stöð una “Lok ið án at huga semda” 
sem þýð ir að fyr ir tæk ið  standi skil 
á stað greiðslu og virð is auka skatti 
og tekju skrán ing sé form lega í 
lagi. Það þýð ir að 44,4% fyr ir-
tækj anna sem skoð uð voru eru 
með ein hverj ar at huga semd ir eða 
frá vik og sum  fl eiri en eina.

Vinnu mála stofn un
Við sam keyrslu gagna grunna 

VMST við FINN  vegna eft ir lits-
ferða á tíma bil inu 1. jan. til 30. 
sept. hef ur eft ir lits deild VMST 
hafi  ð 61 mál í kjöl far ið. Í 49 til-
fell um af þess um 61 hafa mál end-
að með við ur lög um.
Vinnu mála stofn un hafa bor ist 44 
til kynn ing ar frá eft ir lits full trú um 
um ófull nægj andi að gerð ir at-
vinnu rek anda á ár inu 2013. Í fl est-
um til fell um hafa at vinnu rek end-
ur grip ið til full nægj andi að gerða 
eft ir til mæli frá Vinnu mála stofn un 
en að eins 4 til kynn ing ar hafa end-
að í dags ekt um það sem af er ári.

44% lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja ekki með skattskil í lagi
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Vet ur inn 2013-2014 leig ir Stétt ar fé lag Vest ur lands út or lofs hús í Húsa-
felli og Ölf us borg um  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 um fé lags ins all-
an árs ins hring.

Húsa fell
Fyr ir bú stað inn í Húsa felli þarf að 
 greiða kr. 3.000 fyr ir sól ar hring-
inn í  miðri viku 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 einn ig 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. 10.000. 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
Fé lag ið hef ur selt sum ar hús sitt að Ill ug astöð um í Fnjóska dal, en þjón-
ustu mið stöð in Ill ug astöð um ann ast út leigu yfi  r vet ur inn fyr ir ým is fé lög 
sem e.t.v.  vilja  leigja til ann arra en fé lags manna, sím inn þar er 462 6199. 

Vetrarleiga orlofshúsa og íbúða 2013-2014

Vin sæld ir íbúð ar inn ar í Ás holti 2 
í Reykja vík eru gríð ar leg ar. Oft 
er þó 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. 
Stjórn or lofs sjóðs ins hef ur ver ið 
að  skoða mögu leika til að bregð-
ast við  þessu og fé lag inu hef ur 
boð ist að  leigja  litla íbúð á sama 
stað. Eft ir nokkr ar vanga velt ur er 
nið ur stað an sú að í stað þess að 
taka hús næði á  leigu eða  kaupa 
gisti miða á ein hver til tek in hót el 
til að koma til móts við þarfi  r fé-
lags manna, þá ætl ar or lofs sjóð ur 
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. 
Þá verð ur ekki boð ið upp á Eddu-
hót ela miða nk. sum ar. 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.

Gisting innanlands 
að eigin vali!
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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
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Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum stéttarfélaganna

Sjóðurinn fjármagnar þau verkefni sem sjóðsstjórn skipuleggur
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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
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