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Í þessu fyrsta tölublaði ársins er víða komið við og ber merki þess að sumarið 
nálgast óðum. Annasömum og viðburðaríkum vetri er að ljúka og greinilegt 
að breytingar eru að eiga sér stað í atvinnulífinu. Á slíkum tímum er mikilvægt 

að stéttarfélögin séu vakandi og ber þetta tölublað nokkur merki þess.

Síðasta sumar komu mörg mál á borð stéttarfélaganna um svokallað jafnaðar
kaup og verktöku unglinga. Í mörgum tilfellum er verið að hlunnfara sumarstarfs
fólkið með því að greiða lægri laun en lágmarkstaxtar kjarasamninga kveða á um. 
Gerð er grein fyrir þessum vanda í umfjöllun um jafnaðarkaup og verktakalaun. 
Við hvetjum fólk til að láta félögin vita ef  grunur vaknar um vanefndir á launag
reiðslum. En það er fleira að gerast. Báran, stéttarfélag og Verslunarmannafélag 
Suðurlands hafa verið í samstarfi við Fræðslunet Suðurlands vegna símenntunar 
fyrir félagsmenn. Í apríl útskrifaðist hópur úr matvælanámi og annar hópur úr 
verslunarnámi núna fyrir nokkrum dögum síðan. Sagt er frá þessari samvinnu í 
blaðinu. 

Að lokum viljum við hvetja alla til að mæta í kröfugönguna þann fyrsta maí eða 
beint á hátíðarsvæðið. Dagskráin í ár er ekki síður glæsileg en í fyrra og samstarf
saðilarnir um verkefnið enn fleiri, þar á meðal Félag eldri borgara á Selfossi. Þar 
sem mikill fjöldi mætti í fyrra var brugðið á það ráð í ár að leigja hátíðartjald fyrir 
veitingarnar til að bregðast við þessum aukna fjölda þátttakenda. Við hvetjum alla 
til að mæta og taka þátt í veglegri dagskrá sem kynnt er betur á baksíðu blaðsins og 
fagna þessum merka degi sem á sér langa sögu. Mörg réttindi sem við teljum 
sjálfsögð í dag eru árangur áratuga baráttu og samstöðu vinnandi fólks og því vert 
að minnast hennar á þessum degi.

Stjórnir félaganna og starfsfólk óskar félagsmönnum gleðilegs sumars.
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Þann 3. janúar sl. skrifaði Halldóra 
Sigríður Sveinsdóttir, formaður 
Bárunnar, stéttarfélags undir 

stofnanasamning fyrir hönd sinna 
félagsmanna við fangelsið á Litla Hrauni. 
Fangelsið hefur nokkra sérstöðu sem 
vinnustaður og því þótti rétt að gera 
samning við yfirvöld vegna starfsfólks í 
mötuneyti. Við það tækifæri lýstu 
forsvarsmenn Bárunnar ánægju sinni með 
samskipti við yfirmenn fangelsisins á Litla 
Hrauni og telja þau til fyrirmyndar.

Einnig var á síðasta ári skrifað undir 
samninga við Dvalarheimilið á Kumbara
vogi, Sólheima, sjálfseignar stofnun og 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Skrifað undir stofnanasamning við Fangelsið á Litla Hrauni

Margrét Frímannsdóttir forstöðumaður fangelsisins á Litla 
Hrauni og Halldóra Sigríður Sveinsdóttir formaður 
Bárunnar handsala samninginn.

Launahækkun starfsmanna á 
almenna markaðinum samkvæmt 
samningi SGS og SA tók gildi 1. 

febrúar sl. Nýir launataxtar samkvæmt 
samningi SGS við ríki og sveitarfélög 
tóku gildi mánuði seinna eða 1. mars 
2012. Launataxtar hækkuðu um kr. 
11.000 og almenn laun hækkuðu um 
3,5%. Nánari upplýsingar á heimasíðu 
Bárunnar, stéttarfélags undir flipanum 
Kjaramál.

Þann 1. febrúar hækkuðu laun 
samkvæmt kjarasamningum Lands
sambands íslenzkra verzlunarmanna 
um 3,5% og taxtalaun kr. 11.000. Á 
heimasíðu Verslunarmannafélags Suð
ur   lands má nálgast nánari upplýs ingar 
um launataxta.

Laun hækkuðu um 3,5%

„Sástu suð’r í Flóa 
sumarskrúðið glóa“ orti 
Freysteinn Gunnarsson 
forðum. Erla á Helgafelli 
tók þessa skemmtilegu 
vormynd rétt ofan við 
fjöruna austan við 
Stokkseyri fyrir nokkrum 
árum. Stúlkan á myndinni 
heitir Erla Maren 
Arilíusdóttir.

Vorið er komið
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Sjúkrasjóður Bárunnar hefur fest kaup á íbúð að 
Sóltúni 28 í Reykjavík fyrir skjólstæðinga sjóðsins. 
Íbúðin er fyrst og fremst hugsuð fyrir þá sem 

einhverra hluta vegna þurfa að dvelja lengri eða skemmri 
tíma í Reykjavík af  heilsufarsástæðum. Í mörgum 
tilvikum kann að vera ódýrara að leigja íbúðina en að 
keyra á milli oft í viku.

Íbúðin er á þriðju hæð, er þriggja herbergja og vel 
búin. Lögð var áhersla á að skapa gott og notalegt 
umhverfi þar sem fólki getur liðið vel. Húsbúnaður tekur 
mið af  þörfum hreyfihamlaðra jafnt sem annarra og fært 
er fyrir hjólastóla um íbúðina. Aðgengi er gott, bæði að 
húsinu og innan dyra. Íbúðinni fylgir bílastæði í kjallara 
og gengur lyfta þaðan og upp.

Að öðru leiti er íbúðin leigð eins og önnur orlofshús 
félagsins og fellur þá undir reglur um útleigu almennra 
orlofshúsa. Helgarleiga er kr. 15.000 og vikuleiga kr. 
20.000. Íbúðin fór í útleigu um miðjan mars síðastliðinn.

Ný íbúð Sjúkrasjóðs Bárunnar

Halldóra Sigríður Sveinsdóttir formaður Bárunnar 
stéttarfélags tók við lyklinum að íbúðinni af Kristínu Pálsdóttur, fulltrúa seljenda.

Fulltrúar sjúkrasjóðs Bárunnar, Halldóra Sveinsdóttir og Páll Skaftason 
skrifuðu undir afsal fyrir hönd sjóðsins. 

Sóltún 28 í 
Reykjavík

Íbúðin er vel búin og notaleg.

Mikil áhersla var lögð 
á að íbúðin nýttist 
jafnt fötluðum sem 
ófötluðum, til dæmis 
með því að hafa 
rafmagn í rúmdýnum 
til þægindaauka.
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Birta starfsendurhæfing Suðurlands 
er sjálfseignarstofnun, sem var 
stofnuð í maí 2009 og hóf  starfsemi 

í mars 2010. Birta er með samning við 
velferðarráðuneytið um 30 pláss í atvinnu
tengdri endurhæfingu, en sá samn ingur 
rennur út í júní og óvíst með á hvaða formi 
hann verður endurnýjaður. Starf semin er 
nýlega flutt í gamla Sand víkur skólann á 
Selfossi og fer kennsla fram þar og í Iðu við 
Fjölbrautaskóla Suðurlands. Frá og með 
haustinu mun kennslan alfarið fara fram í 
Sandvíkurskóla. Markmið stofnunarinnar 
er að veita starfs endur hæfingu þeim 
einstaklingum sem hafa horfið af  vinnu
markaði til dæmis af  heilsu farsástæðum. 
Endurhæfingin fer að mestu fram í 
heimabyggð. Góður árangur af  starfinu 
hefur víða vakið athygli og heimsótti 
blaðamaður Eljunnar Söndru Guðmunds
dóttur forstöðumann og kann aði hver 
lykillinn væru af  þessum góða árangri.

Markmiðið er að veita fólki tækifæri til 
að komast aftur út á vinnumarkaðinn

Starfsendurhæfing felur í sér að fólk sem 
hefur lent í veikindum, slysum, glímir við 
sjúkdóma eða af  öðrum orsökum svo sem 
félagslegum erfiðleikum getur fengið 
tækifæri til að fara í gegnum endurhæfingu 
með það að markmiði að koma aftur út á 
vinnumarkaðinn. Birta starfsendurhæfing 
býður upp á heildstæða endurhæfingu, 
félagslega og sálræna endurhæfingu, líkam
lega endurhæfingu og náms og starfstengda 
endurhæfingu. Miðað er við að þátttakendur 
séu á aldrinum 18  55 ára og að markmiðið 
með endurhæfingunni sé endurkoma á 
vinnumarkað. Lengd endurhæfingarinnar 
er frá fjórum mánuðum upp í 18 mánuði. 
Þátttakendur hafa val um náms eða 
starfstengda leið í endurhæfingu og svo er 
undirbúningsleið fyrir þá sem vita ekki 
hvert þeir vilja stefna. Á námstengdri leið 
styrkja þátttakendur stöðu sína á vinnu
markaði með því að afla sér frekari 
menntunar í formi náms eða styttri 
námskeiða. Hjá Birtu starfar skólaráðgjafi 
sem fylgir nemendum eftir í náminu. Í 
starfstengdri endurhæfingu er meiri tenging 
við vinnumarkaðinn og þátttakendur fara í 
starfsþjálfun. Þeir sækja jafnframt ýmis 
námskeið og fræðslu í gegnum Birtu. Á 
undirbúningsleið eru ýmis námskeið og 
fræðsla sem miða að því að hjálpa 

þátttakendum að finna út hvert þeir vilja 
stefna. Birta býður reglulega upp á ýmis 
konar námskeið t.d. sjálfs styrkingar
námskeið, fjármálanámskeið, markþjálfun, 
minnistækninámskeið og fleiri mætti nefna. 
Lögð er áhersla á hreyfingu og fræðslu um 
heilsusamlegt líferni. Flestir þátttakendur 
fara í tækjasal undir handleiðslu þjálfara 
okkar og ráðgjafa, Elísabetar Kristjáns
dóttur íþrótta og heilsufræðings, tvisvar 
sinnum í viku og í göngu einu sinni í viku. 
Þá höfum við verið með fjölbreytta 
föstudaga nú á vorönn þar sem við fáum 
gestakennara til að kynna fyrir okkar ýmsar 
tegundir heilsuræktar. Þá eiga þátttakendur 
kost á ýmis konar einstaklingsmiðaðri 
þjónustu eins og sálfræðiviðtölum, fjár
mála ráðgjöf  og fjölskylduráðgjöf. Birta 
hefur jafnframt aðgang að fjölbreyttum 
úrræðum sem eru í boði á heilsustofnun 
HNLFÍ í Hveragerði. 

Úrræðin eru aðlöguð að þörfum fólksins 
sem nýtir þjónustuna 

Hjá Birtu byrja nýir þátttakendur 
vanalega á haustin og vorin. Reynt er þó að 
taka inn þátttakendur jafnóðum svo fólk 
þurfi ekki að bíða lengi. Hóparnir geta 
verið breytilegir á hverjum tíma, hvað 
varðar aldurssamsetningu, bakgrunn og 
fleira. Við tökum mið af  samsetningu 
hópsins hverju sinni þegar við erum að 
skipuleggja starfið og reynum að bjóða upp 
á fræðslu sem nýtist þátttakendum. Sem 
dæmi höfum við boðið upp á námskeið 
sem heitir Bata og meðvirkninámskeið og 
er fyrir þá sem glíma við fíknivanda eða eru 
aðstandendur. Þá eru margir af  okkar 
þátttakendum að glíma við þunglyndi, 
kvíða og félagsfælni og höfum við verið 
með námskeið og fræðslu því tengt. 

Árangurinn góður
Þó að Birta hafi ekki starfað um langan 

tíma er þegar kominn fram árangur af  
starfseminni. Það að byrja í endurhæfingu 
hreyfir gjarnan við einhverju hjá fólki og 
hvetur það til að koma sér af  stað í vinnu 
eða nám. Margir hafa lokið frá einni upp í 
þremur önnum og farið í vinnu eftir þann 
tíma eða haldið áfram í námi. Þó nokkur 
hluti þeirra sem hefur byrjað hjá okkur 
hefur hætt í starfsendurhæfingunni eftir að 
hafa fengið vinnu. Það hefur sýnt sig að 
þeir sem eru virkilega tilbúnir til að vinna í 

Góður árangur af starfi Birtu

sjálfum sér og gera ákveðnar breytingar á 
lífi sínu til að komast á betri stað, þeim 
gengur mjög vel. En til þess að ná árangri 
þarf  að stunda endurhæfinguna. Þátt
takendur tala sjálfir um bætta líðan eftir að 
þeir byrjuðu hjá Birtu og að sjálfstraustið 
hafi aukist. Þá segja þeir að ýmis námskeið 
hafi kveikt hjá þeim áhuga á að fara í frekara 
nám eða stefna á tiltekinn starfsvettvang. 

Ungt fólk nýtir sér þjónustuna í mun 
meiri mæli en áður

Nú á vorönn er fleira ungt fólk hjá okkur 
en áður sem hefur flosnað úr skóla og ekki 
fengið vinnu. Mörg þeirra hafa litla eða 
enga reynslu af  vinnumarkaði. Af  þeim 
einstaklingum sem eru í starfsendurhæfingu 
hjá starfsendurhæfingarstöðvum sem starfa 
á sama grundvelli og Birta er hæsta hlutfall 
ungs fólks á Suðurlandi. Skýrist það að 
hluta til af  því að skortur er á öðrum 
úrræðum fyrir ungt fólk á svæðinu. Það 
þarf  að huga sérstaklega að þessum hópi 
og reyna að virkja hann. Það er gaman að 
segja frá því að þann 20. mars s.l. var 
haldinn fundur um stofnun fjölsmiðju á 
Suðurlandi en af  og til hefur verið unnið 
með þá hugmynd frá árinu 2004. Myndaður 
hefur verið undirbúningshópur til að vinna 
áfram að þeirri hugmynd. 

Öllum velkomið að hafa samband til að 
fá upplýsingar

Áhugasamir geta sótt um sjálfir að 
komast í Birtu en það þarf  að vera fagaðili 
sem styður við umsóknina, t.d. læknir, 
félagsráðgjafi eða annar sem er e.t.v. að 
aðstoða viðkomandi á einhvern hátt. 
Flestum er þó vísað til okkar af  tilvísunar
aðilum. Flestar tilvísanir koma í gegnum 
félagsþjónustuna, Virk starfs endurhæfingu, 
Vinnumálastofnun og lækna á Heilbrigðis
stofnun Suðurlands. Það er öllum velkomið 
að hafa samband sem óska eftir ráðgjöf  
eða upplýsingum. Á heimasíðu Birtu www.
birtastarfs.is má finna frekari upplýsingar 
um stofnunina og hvernig hægt er að hafa 
samband við ráðgjafa.

Viðtal við Söndru Guðmundsdóttur, forstöðumann Birtu starfsendurhæfingar
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Nú hillir undir vorið, farfuglarnir 
farnir að týnast hingað í hópum 
og landið allt að byrja að vakna úr 

vetrardvala. Enn einn vorboðinn er þegar 
skólafólkið fer að svipast um eftir 
sumarvinnu. Það er ekki gott að segja 
hvernig ástandið verður á atvinnu mark
aðnum í sumar en reikna má með að 
töluverður hluti ungs fólks fái vinnu. Sumir 
stefna að því að þéna nóg til að geta leyft 
sér eitthvað skemmtilegt í sumarfríinu og 
aðrir ætla að leggja fyrir til að fjármagna 
áframhaldandi nám. Hver sem tilgangurinn 
er, þá er eitt ljóst. Þau störf  sem eru í boði 
munu alla jafna ekki verða nein hálaunastörf. 
Því meiri ástæða er til að vera á varðbergi 
gagnvart því að fólk fái greitt eftir þeim 
samningum sem í gildi eru.

Stéttarfélögin á Suðurlandi hafa fengið 
mörg mál til meðferðar sem fjalla um 
meintar vanefndir á kjarasamningum. Flest 
þessi mál sem varða unga fólkið snúast um 
svokallað jafnaðarkaup og verktakavinnu. 

Jafnaðarkaup
Launataxtar fólks á aldrinum 16  18 ára 

eru ekki háir. Reikna má með að 
mánaðarlaun 17 ára unglings séu um 170  
180 þúsund krónur miðað við gildandi 
taxta í samningi Starfsgreinasambandsins 
og Samtaka atvinnulífsins, svo dæmi sé 
tekið. Það gerir tæpar þúsund krónur á 
tímann í dagvinnu. Í ákveðnum 
atvinnugreinum sem treysta mikið á 
sumarráðningar er töluvert um að 
unglingum sé boðið upp á svokallað 

jafnaðarkaup. Þetta þekkist aðallega í 
verslun og ferðaþjónustu en þekkist einnig 
í öðrum atvinnugreinum. 

Svo eitt sé á hreinu, þá er ekkert í 
samningum sem heitir jafnaðarkaup. 
Óheimilt er lögum samkvæmt, að gera 
samning sem er undir gildandi kjarasamning 
og þá skiptir ekki máli þó launþegi sé 
tilbúinn að gera slíkan samning og að vinna 
á lakari kjörum. Það er einfaldlega óheimilt 
að gera slíka samninga. Laun skulu greiðast 
í samræmi við gildandi samninga þ.e. 
dagvinna skal greidd á dagvinnutíma og 
yfirvinna fyrir alla vinnu sem unnin er utan 
þess tíma. Á vaktavinnu skal reikna ákveðið 
álag, eftir því hvenær tíma sólarhrings 
unnið er.

Sá sem verður fyrir því að honum er 
boðið upp á annað, ætti að fara fram á að fá 
að sjá forsendur útreikninga á því hvernig 
þetta kaup er reiknað út. Algengast er að 

vinnuveitandi reikni saman dagvinnukaup 
og yfirvinnukaup og finni meðaltalstölu þar 
á milli. Reynsla stéttarfélaganna er að í 
langflestum tilvikum er þetta starfsmanni í 
óhag.

Samningar milli aðila eru ekki háðir 
einhliða túlkun atvinnurekenda. Þó að 
maður sé bara sextán eða sautján ára þá á 
maður kröfu á að vera sýnd sú virðing að 
vera ekki talinn annars flokks vinnukraftur. 
Sé maður í vafa um að rétt sé greitt fyrir 
vinnu þá er bara eitt að gera, hafa samband 
við stéttarfélagið sitt og fá úr því skorið 
hvort rétt sé reiknað.

Verktakavinna
Töluvert er um að um að fólki sé boðið 

að taka að sér vinnu í verktöku. Ekki á 
þetta síst við um ungt fólk í þjónustustörfum. 
Nefna má dyravörslu og ræstingar í þessu 
sambandi. Nú er í sjálfu sér ekkert sem 
bannar mönnum að ráða sig í verktöku. 
Stéttarfélögin vekja hinsvegar athygli á 
nokkrum atriðum sem vert er að hafa í 
huga ef  slíkt stendur til boða.

Það er reynsla stéttarfélaganna að verkta
kasamningar eru í flestum tilvikum mjög 
óhagstæðir launþegum. Ástæðurnar eru 
nokkrar:

Þó að það kunni að líta vel út á 
pappírnum, svo sem hærra tímakaup og 

Ekki láta svindla á þér!

Eitt dæmi um mál sem kom 
inn á borð Þjónustuskrifstofu 
stéttar félaganna á Suðurlandi

Ung stúlka réð sig sem starfsmann í 
söluturni upp á jafnaðarkaup og vann 
svo meirihluta vinnutíma síns eftir kl. 
18 og um helgar. Algengt er að 
eigendur vinni fyrri hluta dagsins en 
ráði fólk til að vinna á kvöldin og um 
helgar. Það þýðir í stuttu máli að í stað 
þess að fá eftir- og yfirvinnukaup fyrir 
stærstan hluta vinnutíma síns þá fékk 
hún bara 70 - 75 % af því sem hún 
hefði átt að fá samkvæmt samningum.

Innlent dæmi um stöðu 
starfs manns sem vann sem 
verktaki á skemmtistað

Starfsmaður hafði unnið við 
dyravörslu í eitt og hálft ár á skemmti-
stað sem verktaki. Fyrirtækið sem 
hann vann hjá varð gjaldþrota og átti 
hann þá inni laun sem svaraði einum 
og hálfum mánuði. Að auki átti hann 
yfir höfði sér kæru frá einum gesta 
skemmtistaðarins fyrir líkams tjón 
sem sá taldi sig hafa orðið fyrir af hans 
hálfu.

Erfitt hefur reynst fyrir þennan 
starfsmann að innheimta laun þar sem 
skiptastjóri neitar að samþykkja 
launakröfu hans þar sem um 
verktakavinnu er að ræða. Til að bæta 
gráu ofan á svart þá var fyrrum 
vinnuveitandi mannsins ekki með 
neinar tryggingar fyrir starfsmenn 
sína eða verktaka á sínum snærum. 
Stéttarfélagið á óhægt um vik við að 
aðstoða þar sem ekki hafa borist 
neinar greiðslur til félagsins frá 
starfsmanninum.
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frjálslegur vinnutími, þá hangir fleira á 
spýtunni. Sá sem ræður sig í verktöku þarf  
að hafa um það bil 70% hærri laun en taxtar 
segja til um. Það er til að geta staðið skil á 
öllum launatengdum gjöldum svo sem 
staðgreiðslu skatta, stéttarfélagsgjöldum, 
lífeyrisiðgjöldum og tryggingum. Þessi 
gjöld eru ekki valkostir launþega, þau eru 
bundin í lög.

Sá sem vinnur sem verktaki hefur alla 
jafna ekki sama rétt til launa í veikindum 
nema hann greiði sjálfur allar tryggingar. 
Sama gildir ef  hann slasast í vinnunni. 
Greiði hann heldur ekki í stéttarfélag á 
hann ekki rétt til neinnar aðstoðar af  hendi 
félaganna ef  hann lendir í útistöðum við 
atvinnurekanda eða lendir í veikindum eða 
slysi. Að auki bætist við öll umsýsla og 
umstang fyrir þá sem vilja hafa allt sitt á 
hreinu og menn verða þá að spyrja sig 
hvort þeir séu tilbúnir að reikna þá vinnu 
inn í verktakalaun.

Að öllu jöfnu þá lítur dæmið þannig út 
fyrir launþegann að ástæðan fyrir því að 
verið er að bjóða verktöku er ekki sú að 
atvinnurekandinn sjái í því hag fyrir 
launþegann. Þeir hugsa fyrst og fremst um 
hag fyrirtækisins og því er þetta ein aðferðin 
við að lækka launakostnað.

Niðurstaðan er sú að ef  manni er boðinn 
verktakasamningur þá þarf  að skoða hann 
vel og rækilega. Útreikningur þarf  að liggja 
fyrir. Maður þarf  að afla sér þekkingar á 
hvernig staðið er að útreikningi lög bund
inna gjalda og sjá til þess að þau séu greidd. 
Annars er mikil hætta á að til dæmis 
skattayfirvöld fái á manni óþægilega mikinn 
áhuga. Ef  draga má lærdóm af  sögunni þá 
er nokkuð öruggt að skatturinn mun finna 
leiðir til að innheimta ógreidd gjöld.

Samninganefnd Bárunnar og 
Verslunarmannafélag Suðurlands 
fund uðu sameiginlega þann 11. 

janúar sl. um afstöðu beggja félaganna til 
uppsagnar á kjarasamningum. Góð 
mæting var á fundinn. Gestur fundarins 
var Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ. Gylfi 
fór yfir forsendur kjarasamninga og 
hvernig þær hafa náð fram að ganga. 
Kjarasamningar voru þríhliða samkomu
lag og ljóst þótti á þeim tíma að aðilar 
vinnumarkaðarins stóðu við sinn hluta en 
vanefndir voru af  hálfu stjórnvalda. Í lok 
fundar var atkvæðagreiðsla í báðum 
félögum og féll tillagan á jöfnum 
atkvæðum hjá Verslunarmannafélagi 
Suðurlands.

Samningarnefnd Bárunnar, stéttarfélags 
vildi segja upp samningum

Niðurstaða samninganefndar Bárunnar, 
stéttarfélags var að segja upp samningum. 
Formannafundur Starfsgreina sam bands
ins var síðan haldinn þann 18. janúar sl. 
og fór formaður félagsins með þessa 
niðurstöðu á fundinn. Báran, stéttarfélag 
er eitt af  13 aðildarfélögum sambandsins 
sem afhentu umboð til kjarasamnings
gerðar til SGS. Þar var niðurstaða hvers 
félags kynnt og síðan greidd atkvæði um 
hvort samningum skyldi sagt upp. 
Niðurstaða fundarins var að segja ekki 
upp kjarasamningum. 

Ríkisstjórnin var harðlega gagnrýnd 
fyrir að efna ekki gefin loforð í tengslum 
við gerð kjarasamninga á síðasta ári. Send 
var sameiginleg ályktun frá félögunum 
vegna málsins.

Sameiginlegur fundur samninganefndar Bárunnar, stéttarfélags og Verslunarmannafélags Suðurlands haldinn á Selfossi 11. 
janúar 2012 harmar vanefndir ríkistjórnarinnar í tengslum við kjarasamningana sem undirritaðir voru í maí 2011.  Á sama tíma 
og aðilar vinnumarkaðarins hafa lagt á sig mikið erfiði og fórnir til að ná markmiðum samningsins þá hefur ríkisstjórn velferðar, 
jöfnuðar og lýðræðis svikið mikilvæg loforð í þríhliða samkomulagi milli aðila.

Flest loforð um bætt kjör til handa þeim sem minnst bera úr býtum hafa verið svikin og ekkert bólar á fjárfestingum eða 
aðgerðum sem væntingar voru uppi um við undirskrift samningsins. Atvinnuleysi er viðvarandi og álögur á almenning aukast 
jafnt og þétt. Ekkert bólar á marglofuðum störfum og ekki er enn farið að vinna að jöfnuði lífeyrisréttinda heldur þvert á móti 
er hert á snörunni um háls almennu lífeyrissjóðanna.

Fundurinn minnir á að aftur og aftur hefur þessi ríkisstjórn, sem sótti umboð sitt til almennings, svikið loforð sín. Fundarmenn 
spyrja hvort ríkisstjórnin telji sig geta notið trausts í því ljósi?

Fundurinn krefst þess að nú þegar verði farið í þær atvinnuskapandi aðgerðir sem lofað var, svo koma megi atvinnulífinu af 
stað þannig hér fari að skapast hagvöxtur sem byggir á öðru en að sækja pening í vasa launafólks.

Ályktun sem send var fjölmiðlum strax eftir að fundi lauk



Hafsteinsdóttir framkvæmdastjóri. Þær 
ræddu stöðu verslunarinnar á Selfossi. 
Töldu þær verslun á svæðinu ætti undir 
högg að sækja en þó væru sóknarfæri sem 
hægt væri að nýta ef  um það næðist 
samstaða. 

Verkfræðingarnir Hallgrímur Óskarsson 
og Árni Blöndal kynntu verkefnið „Miðja 
Suðurlands“ sem er ný 14 – 18 þúsund 
fermetra verslunar og þjónustumiðstöð á 
sex hektara lóð við Biskupstungnabraut. 
Kom fram í máli Hallgríms sú sýn að með 
þessari framkvæmd væri verið að styðja við 
aðra verslun og þjónustu á svæðinu, ekki 
síst á Selfossi. Sögðu þeir félagar að 
hugmyndafræðin bak við verkefnið væri að 
nýta breytta legu Suðurlandsvegar til að fá 
fleiri ferðamenn til að stoppa og kynna sér 
hvað væri á boðstólnum, bæði á Selfossi og 
í nágrenninu. Sagði Hallgrímur að þessi sýn 
samræmdist breyttum kröfum ferðamanna 
um meiri afþreyingu. Taldi hann möguleika 
á að koma upp einhverskonar sýningum í 
tengslum við þennan þjónustukjarna þar 
sem tekin væri saman á einum stað 
áhugaverð náttúrufyrirbæri og staðir sem 
þetta landsvæði hefur upp á að bjóða. Þetta 
yrði til að styrkja stöðu verslunarinnar á 
svæðinu almennt.

Að loknu erindi Hallgríms og Árna var 
tekið stutt kaffihlé en að því loknu var 
boðið upp á fyrirspurnir og umræður. Í 
stuttu máli kom í ljós að helstu áhyggjur 
heimamanna snúa að því að verslun á 
Selfossi muni eiga undir högg að sækja ef  
verkefnið „Miðja Suðurlands” verði að 
veruleika. Sögðust sumir eiga erfitt með að 
sjá hvernig hægt væri að byggja 
verslunarkjarna sem þennan út í sveit 
meðan samskonar kjarnar á Reykjavíkur
svæðinu berðust í bökkum þar sem 
fólksfjöldi og umferð væri margfalt meiri. 
Aðrir sögðust eiga erfitt með að sjá hvernig 
ætti að fá fólk, sem búið væri að sinna 
viðskiptum sínum í verslunar kjarnan um, til 
að renna niður á Selfoss og eyða meiri tíma 
eða pening þar. Umræður urðu nokkuð 
snarpar en skemmtilegar og greini legt að 
fólk lætur sig þetta mál miklu skipta.

Margrét, formaður Verslunarmanna
félagsins sleit síðan fundi og lét þess getið 
að Verslunarmannafélag Suðurlands tæki 
ekki afstöðu með eða móti einstökum 
framkvæmdum en fagnað fjölgun starfa á 
svæðinu, hvar sem þau yrðu til og hvaðan 
sem þau kæmu.

8

Um 100 manns mættu á 
borgarafund í Tryggvaskála

Verslunarmannafélagið boðaði til 
fundar í Tryggvaskála miðviku
daginn 14. mars sl. þar sem 

umræðu efnið var staða verslunarinnar í 
Árnessýslu. Fundurinn var fjölmennur en 
um 100 manns sóttu fundinn, bæði félag
smenn og atvinnurekendur af  svæðinu. 
Ásta Stefánsdóttir framkvæmda stjóri  
Sveitarfélagsins Árborgar stýrði fundinum.

Fyrst tók til máls Margrét Ingþórsdóttir, 
formaður Verslunarmannafélags Suður
lands. Hún rakti sögu og verkefni félagsins 
frá stofnun og sagði frá hvernig félagafjöldi 
hefur breyst fyrir og eftir hrun. Einnig birti 
hún athyglisverðar tölur um hvernig fjöldi 
fyrirtækja sem greiða félagsgjöld vegna 
starfsmanna sinna hefur breyst og þeim 
fækkað. Margrét lauk máli sínu á að hvetja 
til bjartsýni og hvatti ráðamenn til að taka 
höndum saman við að jafna stöðu fólks og 
heimila í landinu. 

Á eftir Margréti stigu í pontu fulltrúar 
verslunar og þjónustu, þær Ásta B. 
Kristinsdóttir talsmaður Hagsmunasamtaka 
í verslun og þjónustu í Árborg og Kristín 

Tveir fjölmennir fundir Verslunarmannafélags Suðurlands
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Frábær stemning á 
fjölmennum borgarafundi 
á Hellu 

Um 80 manns mættu á borgarafund sem 
haldinn var í safnaðarheimilinu á Hellu 
fimmtudaginn 22. mars sl. Verslunar
mannafélag Suðurlands boðaði til fundarins 
sem haldinn var um stöðu verslunarinnar í 
Rangárvallasýslu. Fundar stjóri var Gunn
steinn Ómarsson sveitar stjóri Rangár þings 
ytra.

Margrét Ingþórsdóttir formaður 
Verslunar mannafélags Suðurlands kynnti 
félagið og við tóku frummælendur. Meðal 
þeirra voru Ísólfur Gylfi Pálmason, 
sveitarstjóri Rangárþings eystra, Sædís Íva 
Elíasdóttir, fv. framkvæmdastjóri Atvinnu
þróunarfélags Suðurlands, Haukur G. 
Kristjánsson, verslunarstjóri Húsa
smiðjunnar á Hvolsvelli og Bjarni Friðrik 
Jóhannesson, rekstrarstjóri Kjarvals á 
Suðurlandi.

Fram kom í máli þeirra að helstu 
möguleikar svæðisins austan Þjórsár liggja í 
verslun og þjónustu við ferðamenn. Ekki 
mætti samt gleyma heimamönnum sem eru 
kjölfesta verslunar í sjö til átta mánuði á ári. 

Viðhorfum neytenda af  svæðinu lýstu 
svo Anna María Kristjánsdóttir, bóndi á 
Helluvaði og Ómar Diðriksson, tónlistar
maður og hárskeri á Hellu. Anna sagði að 
verslun hefði heldur hrakað eftir tilkomu 
stómarkaðanna og kvaðst sakna þess 
persónulega viðmóts sem einkenndi 
verslun áður fyrr. Ómar hvatti hinsvegar til 
bjartsýni og taldi bestu sóknarmöguleikana 
liggja í að efla jákvæðni og gleði í 
samfélaginu. 

Fundargesta beið svo óvæntur glaðningur 
en Karlakór Rangæinga kom fram í 
kaffihléinu og sló rækilega í gegn með 
ljúfum tónum. Ómar Diðriksson 
tónlistarmaður og einn frummælenda 
spilaði undir á gítar.

Eftir kaffihlé var fundarmönnum boðið 
að leggja fram spurningar til frummælenda. 
Lífleg umræða var um stöðu matvöru
verslana í sýslunni. Heimamenn sögðust 
helst hafa áhyggjur af  einokun í sölu 
matvöru á svæðinu og fram komu kröfur 
um að fá lágvöruverslun á svæðið. Bjarni 
Friðrik Jóhannesson rekstrarstjóri Kjarvals 
svaraði fyrir gagnrýni á að viðamiklar 
skipulagsbreytingar sem hafa orðið á 
verslunum Kjarvals og að lofuð lækkun 
vöruverðs hefði skilað sér illa til 
viðskiptavina. Sagði hann skýr markmið 
með breytingunum væri að lækka vöruverð 
og taldi það hafa tekist vel. Fram komu 
óskir á fundinum um að matvörur 
framleiddar í heimabyggð yrðu í meira 
mæli en áður í boði í verslunum Kjarvals. 

Verslunarmannafélag Suðurlands vill 
þakka frummælendum og fundarmönnum 
fyrir góðan fund og hvetur til að umræðunni 
um verslun og þjónustu Í Árnes og 
Rangárvallassýslum verði framhaldið.

Tveir fjölmennir fundir Verslunarmannafélags Suðurlands
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Saga verslunar á Suðurlandi er ekki 
löng ef  undan er skilin verslunarsaga 
Eyrarbakka og Djúpavogs, en þeir 

voru verslunarstaðir Skaftfellinga og 
Rangæinga ásamt Vestmannaeyjum allt þar 
til Halldór Jónsson bóndi í SuðurVík hóf  
verslunarrekstur í Vík. Þær voru langar og 
erfiðar ferðirnar með sauðahjarðirnar um 
Mælifellssand og Fjallabak til Eyrarbakka 
og tóku á bæði fyrir menn og skepnur. 
Mýrdælingar þurftu yfir straumhörð fljót 
að fara á leið sinni á Bakkann og oft gat það 
verið hættulegt, sérstaklega að vetrarlagi. 
Upphaf  verslunar í Vík má rekja til þess að 
siglingar voru leyfðar til Dyrhólaeyjar 1836, 
en enginn kaupmaður sá sér fært að senda 
skip. Það var svo sumarið árið 1884 að 
fyrsta vörusendingin kom til Halldórs 
Jónssonar bónda í SuðurVík, sem fyrstu 
árin hafði ekki verslunarleyfi, en árið 1890 
keypti hann borgarabréf  og var kaupmaður 
og bóndi upp frá því. Löggildingu sem 
verslunarstaður hlaut Vík árið 1887.

Nú víkur sögunni til Vestmannaeyja, til 
kaupmannsins J.P.T. Bryde, sem átti eftir að 
setja nafn sitt á verslunarsöguna í Vík næstu 
árin. Líklegt er að Bryde hafi sent skip til 
Víkur sumarið 1887 en þá þurfti að sækja 

„Í Víkinni kúrir þorpið“

verslun um borð í skipið, en næsta sumar 
var sölubúð sett upp í hlöðunni í Norður
Vík. „Brydes verslun byggði svo lítið 
verslunarhús við Blánefið“ segir Lárus 
Helgason á Klaustri í bókinni Verslunarsaga 
VesturSkaftfellinga og var hún kölluð 
Blánefsbúð. Þetta hús var flutt undan sjó 
innar í þorpið, líklega árið 1892 og varð 

síðar vestari hluti af  pakkhúsi 
Brydeverslunar. Veldi Brydeverslunar stóð 
til ársins 1915 en þá afsalaði Bryde 
eignunum til Þorsteins Þorsteinssonar 
verslunarstjóra. Erfiðleikar voru miklir við 
að flytja vörur til verslana í Vík. Voru bátar 
notaðir við þá vinnu, oft við erfiðar 
aðstæður og ef  sjó stærði var fljótt að 

Um miðjan mars síðastliðinn stóðu Verslunarmannafélag Suðurlands 
og Báran stéttarfélag fyrir ferð til Víkur í Mýrdal þar sem skoðaðar 

voru sögulegar minjar sem tengjast verslunarsögu héraðsins. Í Víkinni er 
glæsilegt safn í gömlu vinalegu húsi, sem hefur að geyma sögu verslunar á 
svæðinu. Eiríkur Tryggvi Ástþórsson varaformaður Verkalýðsfélags 
Suðurlands tók á móti hópnum og rakti sögu og þróun verslunarinnar.

Gils Einarsson varaformaður Verslunarmannafélags Suðurlands, Eiríkur Tryggvi Ástþórsson 
varaformaður Verkalýðsfélags Suðurlands og Örn Bragi Tryggvason varaformaður Bárunnar, 
stéttarfélags.

Einar við Einarsstaði í Vík.

Fríður flokkur bænda í kaupstaðarferð ásamt kaupmanninum Þorsteini Þorsteinssyni.
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Yfir sumartímann er starfrækt safn í Brydebúð. 
Halldórskaffi er í austurenda Brydebúðar og ber með sér sjarma liðinnar tíðar.

brima. Meðal þekktustu uppskipunarbáta 
var Péturseyjan sem lengi var notuð og 
Stóri Farsæll sem síðar fórst í brimróðri við 
Víkursand í maí árið 1910. Með honum 
fórust fimm menn og var það mikil 
blóðtaka fyrir héraðið.

 Árið 1916 ákváðu Skaftfellingar að láta 
byggja bát í Danmörku sem gæti þjónað 
hinni hafnlausu Suðurströnd með 
flutninga. Vorið 1917 fór áhöfnin með 
Islandsfalk til Danmerkur til að sækja 
skipið. Þegar þeir komu til Troense á Fjóni 
þar sem skipið var byggt komust þeir að 
því að að rétt var byrjað á smíðinni og beið 
áhöfnin í ár ytra eftir að komast heim með 
skipið. Þá var stríðið skollið á og enga olíu 
að fá svo skipinu var siglt til Íslands undir 
seglum. Þetta var traust og gott skip sem 
fékk nafnið Skaftfellingur og átti eftir að 
þjóna sínu hlutverki vel og lengi. Nú er 
búið að koma skipinu fyrir í geymslu í Vík 
þar sem það verður til sýnis fyrir almenning. 

Margir aðrir versluðu í Vík og má þar nefna 
Kaupfélag Skaftfellinga sem átti eftir að 
verða stórveldi í verslun og þjónustu.

Enn er verslun og þjónusta í Vík sem á 
seinni árum hefur verið sniðin betur að 
vaxandi ferðamannastraumi. Þegar ekið var 
til baka, sáu félagsmenn vel hvernig fallega 
litla þorpið kúrir enn í Víkinni undir 
Reynisfjallinu. Hafið sendir hvítfextar 
öldurnar upp í sandinn en nú sést engin 
Pétursey í brimgarðinum og enginn 
Skaftfellingur sem bíður losunar en sólin 
kyssir Reynisfjall og Mýrdalinn. 
Stéttarfélögin þakka Eiríki Tryggva 
Ástþórssyni, Verkalýðsfélagi Suðurlands, 
rekstraraðilum Brydebúðar og Halldórskaffi 
fyrir undirbúning og höfðinglegar 
móttökur.

Heimild: Verslunarsaga Vestur Skaftfellinga 
eftir Kjartan Ólafsson.

Happaskipið Skaftfellingur VE 33 
á blómatíma verslunar í víkinni.

Verkalýðsfélag Suðurlands tók vel á móti hópnum 
og bauð upp á léttar veitingar.

Skaftfellingur í sýningarhúsinu á Vík. Til stendur opna þennan 
hluta sýningarsvæðis á næstu misserum.
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Er reynsla mín einhvers virði?

Sólveig Kristinsdóttir náms- og 
starfsráðgjafi er verkefnastjóri 
raun  færni  mats hjá Fræðsluneti 

Suðurlands 
Á fyrri hluta árs fóru af  stað hjá 

Fræðsluneti Suðurlands ný verkefni sem 
sérstaklega miða að því að styrkja konur á 
vinnumarkaði. Eitt af  þessum verkefnum 
er Skrifstofuskólinn sem byrjaði í janúar sl. 
Þátttakan fór fram úr björtustu vonum 
skipuleggjenda, því að 16 konur hófu nám. 
Í síðasta mánuði var í fyrsta sinn boðið upp 
á raunfærnimat fyrir skrifstofufólk. Blaða
maður Eljunnar tók Sólveigu tali og 
kannaði hvernig hefði gengið að koma af  
stað þessum verkefnum.

Hvað er raunfærnimat?
Raunfærnimat er ferli þar sem færni og 

þekking á ákveðnu sviði er metin, til dæmis 
reynsla úr ákveðnu starfi í ákveðinn tíma 
eða nám og reynsla í gegnum félagsstörf. 
Markmiðið er að einstaklingar fái viður
kenningu á þeirri færni og kunnáttu sem 
þeir búa yfir, burt séð frá því hvernig sú 
vitneskja er fengin. Við getum sagt að 
félagslegt réttlæti sé fólgið í því, að fólk fái 
tækifæri til að sýna fram á færni og kunnáttu 
sem hægt er að votta. Raunfærnimat er ekki 
gamalt fyrirbæri hér á landi. Þetta verður til 
með stofnun Fræðslumiðstöðvar atvinnu
lífsins. Fljótlega eftir stofnun hennar er 
farið að þróa raunfærnimat vegna þess að 
við höfum talsvert stóran hóp vinnandi 
fólks á Íslandi sem er með litla formlega 
menntun og brýn þörf  var á að koma með 
úrræði sem hentuðu þessum hópi til frekari 
uppbyggingar á færni

Hverjir geta sótt um?
Í rauninni skiptir skólagangan ekki öllu 

máli heldur sá tími sem viðkomandi hefur 
starfað í viðkomandi grein. Þegar fólk er 
búið að starfa talsvert lengi í einhverri 
ákveðinni grein, til dæmis á skrifstofu, þá 
öðlast það rétt til að fara í raunfærnimat. Í 
sjálfu sér geta allir sótt um að fara í 
raunfærnimat en við ráðleggjum ekki fólki 
að fara þessa leið nema að það hafi reynslu 
og geti sýnt fram á það með óyggjandi 
hætti að það hafi þá starfsreynslu sem 
krafist er hverju sinni. Raunfærnimat í 
skrifstofugreinum er t.d. hagstætt fyrir þá 
einstaklinga sem að hafa starfað á skrifstofu 
í 5 ár eða lengur og eru orðnir 23 ára.

Hvaða greinar hafa verið metnar hjá 
Fræðslunetinu?

Við höfum tvisvar sinnum verið með 
raunfærnimat í húsasmíði en það er fyrsta 
greinin sem við höfum verið að vinna að á 
þessu sviði. Það sýndi sig að þörfin fyrir 
raunfærnimat á þessu sviði var mikil því 
það eru margir sem hafa byrjað í námi en 
drifið sig út á vinnumarkaðinn á uppgangs
tímum án þess að ljúka sveins prófi. Það var 
mikill áhugi á að fá að taka þátt í þessu 
verkefni. Það er gaman að sjá að hér eru 
menn sem hafa starfað jafnvel áratugum 
saman í húsasmíði en sitja núna sveittir yfir 
skólabókum að reyna að klára sitt sveins
próf. Að auki reynum við náms ráðgjafar 
hjá Fræðslunetinu að vera með virka eftir
fylgni og að aðstoða eftir þörfum. Það 
hefur sýnt sig að þessi stuðningur skiptir 
miklu máli.

Hver er þróunin á þessu sviði, stendur til 
að meta fleiri námssvið?

Á þessu ári fórum við af  stað með 
raunfærnimat fyrir skrifstofufólk. Meirihluti 
þeirra sem vinna á skrifstofu eru konur og 
með þessu átaki er komið mótvægi við 
iðngreinar eins og smíðarnar. Markmiðið 
er að bjóða upp á raunfærnimat í málmsmíði 
í haust. Við sjáum fyrir okkur að þetta sé 
komið til að vera og verði til staðar í mun 
fleiri greinum áður en langt um líður. Við 
erum þessa dagana að þróa raunfærnimat í 
tveimur greinum til viðbótar m.a. í samstarfi 
við Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum. 
Þannig að það er margt að gerast.

Hvað þurfa þátttakendur að greiða fyrir 
raunfærnimat hjá Fræðslunetinu?

Þátttakendur þurfa ekki að greiða eina 
einustu krónu og þar komum við aftur að 
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem er 
stofnun sem bæði Alþýðusamband Íslands 
og Samtök atvinnulífsins standa að. 
Markmiðið með þessari stofnun er að fólk 
með litla formlega menntun eigi greiðari 
aðgang að símenntun og raunfærnimatið er 
eitt af  þeim úrræðum sem ætlað er til þess 
að koma til móts við þarfir þessa hóps. 
Þetta er þátttakendum að kostnaðarlausu 
sem ég tel vera afskaplega jákvætt. Það ýtir 
undir að fólk geti nýtt sér þennan valkost 
við þróun starfsferilsins.

Hvað er skrifstofunám og hvað er 
markmiðið með náminu?

Markmiðið er að auka fjölbreytni í 
tækifærum til símenntunar hér á svæðinu. 
Það eru til styttri brautir en þetta 
hefðbundna fjögurra ára framhalds
skólanám. Skrifstofunám er ein leið í 
viðbót fyrir þá sem vilja ná sér í ákveðin 
réttindi og þekkingu til auka við sína 
atvinnumöguleika. Þetta eru undir stöðu
greinar sem verið er að kenna. Skrifstofu
skólinn er eins og fyrsta skref, síðan geta 
þátttakendur sótt um að fara í framhald hjá 
Menntaskólanum í Kópavogi, til dæmis í 
fjarnámi. Þar mætti sjá fyrir sér að 
nemendur gætu verið með aðstöðu hjá 
okkur í Fræðslunetinu þó þeir væru í 
fjarnáminu. Verkefnið hefur gengið vonum 
framar og í rauninni kom á óvart hversu 
mikil aðsókn er í námið. 

Hvað tekur svo við hjá þessum hópi? 
Sá hópur sem er í Skrifstofuskólanum 

getur ef  hann kýs farið í raunfærnimat til 
að sjá hvar hann stendur eða réttara sagt 
hvar þær standa. Ég segi þær því það voru 
eingöngu konur sem hófu nám í byrjun árs. 
Þær gætu verið að stytta sér leið með því að 
fara í raunfærnimat og ljúka ákveðnum 
áföngum í matinu. Þetta er mikið ferli en á 
móti kemur hver einasti áfangi sem maður 
sleppur við að taka sparar tíma og peninga.

 
Hvert eiga menn að snúa sér?

Þeir sem hafa áhuga geta haft samband 
við okkur hjá Fræðsluneti Suðurlands í 
síma 480 8155. Það er einnig hægt senda 
mér tölvupóst á solveig@fraedslunet.is. 
Það getur verið ágæt byrjun að mæta í 
viðtal hjá okkur ráðgjöfum og skoða 
hvernig staðan er, það kostar ekki neitt.
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Dæmi um að vöruúttektir í verslunum 
séu hærri en mánaðartekjur

Rauði kross Íslands á 
Suðurlandi stóð fyrir 
stuttum og gagnlegum 

fyrirlestrum fyrir almenning á 
Suðurlandi í samstarfi við 
ýmsa hagsmunaaðila á 
svæðinu. Báran, stéttarfélag og 
Verslunarmannafélag Suður
lands tóku þátt í átakinu. 
Fyrirlesari var Lára Ómars
dóttir fréttakona, sem á 
einfaldan og auðskiljanlegan 
hátt kynnti raunhæfar leiðir til 
sparnaðar. Þátttakendur lærðu 
ýmsar góðar leiðir til að spara 
peninga og ná betur tökum á 
fjármálum heimilisins og 
fjölskyldunnar. Blaðamaður 
Eljunnar ræddi við Láru um 
námsefnið eftir að einum 
fyrirlestrinum lauk. Hún sagði 
að átakið hefði gengið vonum 
framar og mæting hefði verið í heildina 
góð. Þegar hún var spurð um góð ráð til 
ungs fólks sem er að feta sín fyrstu spor á 
vinnumarkaði, varaði hún við 
vöruúttektum. Verslanir og veitingastaðir 
bjóða fólki að taka út vörur sem síðan eru 
dregnar frá launum um hver mánaðarmót. 

Lára Ómarsdóttir og Jóhanna Róbertsdóttir, svæðisfulltrúi 
Rauða kross Íslands á Suðurlandi 

Starfsfólk MS útskrifast 

Fyrsta útskrift úr námskeiðinu 
„Meðferð matvæla“ hjá  
Fræðslu   neti Suðurlands var 

þann 29. mars síðastliðinn. Námskeiðið 
er ætlað þeim sem starfa í matvæla
iðnaði og er góður undir búningur 
undir frekara nám t.d. í mjólkuriðnaði. 
Fræðslunet Suðurlands var í samstarfi 
við Báruna, stéttarfélag og MS á 
Selfossi, um að halda námskeiðið hér á 
Selfossi. Fram kom hjá Ásmundi 
Pálssyni framkvæmda stjóra Fræðslu
nets Suðurlands, að þessi hópur væri 
sá fyrsti á landsvísu sem hefði lokið 
þessu námi.

Við útskriftina afhentu Örn Bragi 
Tryggvason varaformaður Bárunnar 
stéttarfélags og Þór Hreinsson skrif
stofustjóri Þjónustuskrifstofu stétt ar 
félaganna nemendum upp skrifta  bók 
að gjöf  frá félaginu. Í lok námskeiðs 
hönnuðu nemendur eigin ost frá 
grunni og skrifuðu nákvæma inni
haldslýsingu. Átta þátttakendur luku 
námskeiðinu. Óhætt er að fullyrða að 
mikil ánægja hafi verið með nám
skeiðið. Báran, stéttarfélag óskar út
skrift ar nemum til hamingju með 
áfangann.

Dæmi séu um að vöruúttektir í verslunum 
séu hærri en mánaðartekjur viðkomandi. 
Einnig bendir hún á að ungt fólk sem 
ræður sig í verktakavinnu getur lent í þeirri 
hættu að fresta að greiða þau gjöld sem ber 
að greiða af  tekjunum og lent jafnvel í 
alvarlegum vanda vegna þess.

Útskriftarhópur námskeiðsins „Meðferð matvæla“ ásamt kennurum, fulltrúum MS og Bárunnar, stéttarfélags.



Báran, stéttarfélag og Verslunar
mannafélag Suðurlands, í samstarfi 
við um 40 fyrirtæki  á Suðurlandi, 

gáfu út afsláttarskírteini í byrjun árs. Kortið 
gildir einnig sem félagsskírteini í við
komandi stéttarfélagi og veitir afslátt af  
þjónustu, í verslunum og á veitingastöðum. 
Einnig eru seld á þjónustuskrifstofunni 
gistimiðar á Eddu og Fosshótel, Útilegu
kortið, Veiðikortið og afsláttarmiðar í 
Hvalfjarðargöngin.

Stjórn Bárunnar, stéttarfélags hefur 
ákveðið að Útilegukortið verði niður greitt 
til félagsmanna sem greitt hafa til félagsins 
síðustu sex mánuði áður en kaup eru gerð. 
Verð Útilegukortsins með niðurgreiðslu 
verður kr. 8.000.

Styrkir vegna gistikostnaðar
Stjórn Verslunarmannafélags Suðurlands 

hefur ákveðið að veittir verði styrkir vegna 
gistikostnaðar til þeirra sem ekki hljóta 
úthlutun sumarhúsa í sumar. Styrkirnir 
verða veittir vegna gistingar innanlands á 
orlofstímabilinu 2012. Styrkirnir gilda 
einnig fyrir útilegukortið. Styrkur vegna 
gistikostnaðar er 50% af  reikningi að 
hámarki 15.000. Þeir félagar sem greitt 
hafa til VMS í a.m.k. s.l. sex mánuði eiga 
rétt á styrk úr orlofssjóði. Athugið að 
framvísa verður löglegri nótu þar sem fram 
kemur nafn og kennitala félagsmanns, nafn 
útgefanda nótunnar, kennitala, fjárhæð, 
fyrir hvað er greitt og dagsetning.

Afsláttarkjör fyrir félagsmenn
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Félagsmenn eru hvattir til að nýta sér þá 
afslætti sem eru í boði og versla við fyrirtæki 
á Suðurlandi. Í sumum tilfellum er um 
umtalsverða afslætti að ræða. Báran, 
stéttarfélag og Verslunarmannafélag Suður
lands  þakka öllum þeim fjölmörgu fyrir
tækjum sem taka þátt í verkefninu.

Verð á veiðikortinu  4.800
Verð á miða í Hvalfjarðargöng  635 
Verð á Útilegukortinu  12.000
Verð á gistimiða fyrir Edduhótel  8.450
Verð á gistimiða fyrir Fosshótel 8.000
(2 miðar fyrir júní, júlí og ágúst).

Edduhótel
Verð á gistimiða er krónur kr. 8.450. 

Hver miði gildir fyrir tvo í gistingu í tveggja 
manna herbergi með handlaug í eina nótt. 
Ekki er innifalinn morgunverður. 
Greiðslu miðana má nota á öllum 
Edduhótelunum sem eru 12 hringinn í 
kring um landið. Gestir sjá sjálfir um að 
bóka gistingu. Hótelin bjóða gistingu ýmist 
í herbergjum með handlaug eða með baði 
og sum hvoru tveggja. Leyfilegt er að taka 
með sér 12 börn í herbergi án þess að 
greiða aukalega ef  fólk hefur svefnpoka 
eða rúmföt. 

Sé gist í herbergi m/baði greiðist 
aukagjald kr. 7.000 á herbergi. 

Sé gist í herbergi m/baði á Hótel Eddu 
Plus* greiðist aukagjald kr.10.100. 

Eins má greiða fyrir uppfærslu í hvort 
sem er herbergi með baði eða PLUS 
herbergi með 2 stk. af  miðum sem gilda 
fyrir herbergi með handlaug. 

*Hótel Edda Plus eru Hótel Edda, 
Akureyri, Stórutjörnum, Laugum í 
Sælingsdal og Vík. Þar eru herbergi með 
baði, sjónvarpi og síma. 

Allar frekari upplýsingar um hótelin eru 
veittar í s. 444 4000 og edda@hoteledda.is 

Upplýsingar um hótelin má einnig fá á 
heimasíðunni www.hoteledda.is.

Verulegur afsláttur af gistingu

Fosshótel
Verð fyrir herbergið yfir sumartímann er 

krónur 16.000 (tveir miðar í júní, júlí og 
ágúst), en yfir vetrartímann er verðið 
krónur 8.000 (einn miði). Gildir fyrir 
tveggja manna herbergi með baði, 
morgunverður innifalinn (tveir miðar í júní 
júlí og ágúst). Aukarúm kostar 5.000 krónur 
(1 barn undir 12 ára frítt í herbergi með 
foreldri/um) 

Bóka má beint á hótelunum í gegnum 
síma. Einnig er tekið við bókunum á 
aðalskrifstofu Fosshótela í síma 562 4000.

Upplýsingar um hótelin má einnig nálgast 
á heimasíðunni www.fosshotel.is/

Ekki er hægt að bóka í gegnum 
bókunarvél á heimasíðu.

Báran stéttarfélag og Versl-
unar  manna félag Suður lands 
hafa samið við Edduhótel og 

Foss hótel um af sláttar kjör fyrir 
félagsmenn. Fram vísa þarf  gisti-
miða sem eru til sölu á Þjónustu-
skrifstofu stéttar félag anna. Eddu-
hótelin eru opin yfir sumar tímann 
og mörg Foss hótel eru opin allt árið. 
Nánari upplýsingar er hægt að 
nálgast á Þjónustu skrifstofu stéttar-
félag anna í síma 480 5000.

Nýjar heimasíður 
stéttarfélaganna

Báran, stéttarfélag og Verslunar
mannafélag Suðurland hafa flutt 
vefþjónustu félaganna yfir á fyrirtæki 
staðsett á Suðurlandi. Gerður hefur 
verið samningur við Endor vefþjónustu 
á Selfossi um um vistun, viðhald og 
uppfærslur á þeim vefþjóni sem 
vefsíðurnar eru hýstar á. Heimasíður 
félaganna eru eins og áður www.vms.is 
og www.baran.is. Markmiðið með 
þessum breytingum er að geta veitt 
meiri upplýsingar en áður til 
félagsmanna og í leiðinni að auka 
hagræði í rekstri síðanna. Á 
meðfylgjandi mynd má sjá Grétar 
Magnússon hjá Endor og Örn Braga 
Tryggvason varaformann Bárunnar 
undirrita samning um vistun heimasíðu 
Bárunnar, stéttarfélags.
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Orlofsuppbót fyrir hvert orlofsár 
(1. maí til 30. apríl) miðast við 
fullt starf. Fullt ársstarf  telst í 

þessu sambandi 45 unnar vikur eða meira 
fyrir utan orlof. Uppbótin greiðist þann 1. 
júní miðað við starfshlutfall og starfstíma á 
orlofsárinu, öllum starfsmönnum sem verið 
hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 
vikur á síðustu 12 mánuðum m.v. 30. apríl 
eða eru í starfi fyrstu viku í maí. 
Orlofsuppbót innifelur orlof, er föst tala og 
tekur ekki breytingum skv. öðrum 
ákvæðum. Áunna orlofsuppbót skal gera 
upp samhliða starfslokum verði þau fyrir 
gjalddaga uppbótarinnar.

Verslunarmannafélag Suðurlands 
Kjarasamningur Landssambands íslenzkra 
verzlunarmanna 
kr. 21.000. 

Báran stéttarfélag
Kjarasamningur Starfsgreinasambands 
Íslands (almenni samningur) 
kr. 27.800. 

Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs 
kr. 27.800.

Kjarasamningur Launanefndar sveitarfélaga 
Kr. 37.000.

Orlofsuppbót 2012

Þann 30. mars sl. opnaði Nettó nýja 
verslun á Selfossi. Við það tækifæri mætti 
Gils Einarsson varaformaður Verslunar
manna félags Suðurlands og færði starfs
mönnum fyrirtækisins blómvönd. Fram 
kom hjá Gils að það væri alltaf  ánægjulegt 
að sjá ný störf  skapast á svæðinu.

Óskaði hann starfsmönnum og 
fyrirtækinu til hamingju með nýju 
verslunina og fagnaði þessum krafti sem 
virðist vera í verslunarrekstri á svæðinu. 

Ný verslun á Selfossi

Er heilsubrestur að ógna vinnugetu þinni?

Þjónusta VIRK er fyrir einstaklinga sem búa við heilsubrest  
sem hindrar þátttöku í launuðu starfi,  

en stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði.

Ráðgjafar Virk starfsendurhæfingar á Suðurlandi  
bjóða upp á viðtalstíma á Selfossi, Þorlákshöfn, Hveragerði,  

Hellu, Hvolsvelli, Vík og Kirkjubæjarklaustri.

Upplýsingar og tímapantanir á  
Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna í síma 480 5000

starfsendurhæfingarsjóður 
á Suðurlandi

Sagði hann að greinilega hefði komið fram 
á fjölmennum fundum verslunarmanna 
sem nýlega voru haldnir í Árnes og 
Rangár vallasýslu, mikill áhugi heimamanna 
á uppbyggingu verslunar á félagssvæði 
VMS. Kvaðst hann jafnframt vona að þessi 
nýja verslun yrði viðbót í fjölbreytta flóru 
verslana og þjónustu sem rekin er fyrir 
Sunnlendinga og ferðamenn. 15 starfsmenn 
hafa verið ráðnir til verslunarinnar.

virk.is



1. maí baráttukveðja

Blár Ópal verður á staðnum

Hátíðardagskrá

Kynnir: Hjalti Tómasson

1. Setningarræða
Guðmundur Gunnarsson 
rafiðnaðarmaður

2. Guðrún Jónsdóttir
félagsráðgjafi frá Félagi 
eldri borgara á Selfossi

3. Lína Langsokkur í 
flutningi Leikfélags 
Hveragerðis

4. Hljómsveitin Blár Ópal 
flytur nokkur lög m.a. 
lag þeirra Ingós og 
Axels Árnasonar, 
Stattu upp

Lína Langsokkur kemur og skemmtir 
krökkunum á sinn einstaka hátt

Félagar úr Bifreiðaklúbbi 
Selfoss sýna stórglæsilega 

eðalvagna

Andlitsmálning fyrir börnin 
í boði stéttarfélaganna

Hátíðarganga við 
undirleik 
Lúðrasveitar 
Selfoss kl. 11:00. 
Félagar í Sleipni 
fara fyrir 
göngunni á 
hestum. Lagt 
verður af stað frá 
Hótel Selfossi og 
gengið að 
Austurvegi 56 
á Selfossi

Við fögnum deginum með 
tilboðsverði á ískaffi 

milli kl. 11 og 14

Íslandus - ísbar
Ný og glæsileg sjálfsafgreiðsluísbúð

Vinna er velferð

Kaffi og kökur 

í boði 

stéttarfélaganna


