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Nú þegar aðventan er gengin í garð og jól og áramót eru framundan er 
ágætt að líta yfir farinn veg. Með útgáfu blaðsins eru tekin fyrir ýmis mál 
sem félögin hafa unnið að á síðustu mánuðum. 

Meðal efnis í blaðinu er umfjöllun um starfsmenntasjóði stéttarfélaganna. Um 
áramótin taka gildi nýjar úthlutunarreglur Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrif-
stofufólks. Nýjar reglur eiga að gera félagsmönnum með lægri laun kleyft að ávin-
na sér inn réttindi hraðar. Einnig er það von sjóðsins að nýju reglurnar hvetji fé-
lagsmenn til frekari þátttöku í símenntun. 

Í blaðinu eru kynntar breytingar á sjúkrasjóðsreglum Bárunnar, stéttarfélags 
sem tóku gildi á þessu ári. Í desember eiga fyrirtæki að greiða starfsfólki desembe-
ruppbót og eru upphæðirnar birtar í blaðinu. Nánari upplýsingar um útreikning er 
hægt að nálgast á heimasíðu félaganna. Einn af  föstum liðum blaðsins er grein þar 
sem tekin er fyrir þróun einnar starfsgreinar. Nú er fjallað um sögu garðyrkjunnar 
og ber greinin nafnið „Ég trúi á þig máttuga mold“. Stéttarfélögin koma að rekst-
ri Virk starfsendurhæfingar og er farið yfir árangur af  starfinu. Í blaðinu er einnig 
grein frá Vinnumálastofnun um ráðgjöf  og aðra þjónustu fyrir atvinnuleitendur. 
Um síðustu mánaðarmót runnu út kjarasamningar á almennum vinnumarkaði og 
í blaðinu eru greinar sem fjalla um stöðu samningaviðræðna.

Kæru félagar, við óskum ykkur og fjölskyldum ykkar gleðilegra jóla og farsældar 
á komandi ári og þökkum fyrir liðið ár.
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Eins og komið hefur fram urðu 
kjarasamningar á almennum vinnu-
markaðir lausir þann 30. nóvember 

síðastliðinn.
Starfsgreinasamband Íslands fer með 

umboð Bárunnar, stéttarfélags til kjara-
samnings gerðar ásamt 16 öðrum lands-
byggðarfélögum. Í kröfugerðinni er lögð 
áhersla á að endurskoða launatöflu þannig 
að jafnt bil verði milli launaflokka og 
launaþrepa. Í nýrri launatöflu er lögð 
áhersla á að bætt verði við nýju 10 ára þrepi 
ásamt því að öll starfsaldursþrep miðist við 
starfsgrein en ekki starfsaldur hjá sama 
fyrirtæki. Gerð er krafa um að lægsti taxti í 
launatöflu hækki um 20.000 krónur á 
samningstímanum og aðrir launaflokkar 
taki breytingum miðað við endurskoðun á 
töflunni. Samningstíminn verði 6 - 12 
mánuðir.

Þegar kröfurnar lágu fyrir hófst þessi 
sirkus sem alltaf  verður þegar svona stór 
hópur launþega leggur fram launakröfur. 
Starfsgreinasambandið telur um 50.000 
félagsmenn. 

Krafan er 7-10% hækkun launa, stuttur 
samningur, hækkun skattleysismarka, tekju-
tengingar á barnabætur og ellilífeyri verði 
afnumdar, barna- og vaxtabætur hækkaðar, 
lífeyrisréttindi verði samræmd, skattur af  
líf eyris greiðslum endurskoðaður og nýju 
húsnæðiskerfi komið á laggirnar svo eitt-
hvað sé nefnt. Hlutverk okkar í stéttar-
félögunum er að reyna að ná upp lægstu 
launum þannig að félagsmenn geti lifað 
með reisn. Vægast sagt er þetta þungsótt 
verkefni. Áherslur Bárunnar, stéttarfélags 
eru alltaf  í öllum kjara viðræðum að hækka 

Harmakvein í ráðamönnum þjóðarinnar

Almenni samningur milli SGS og SA  52.100 kr.
Samningur f.h. Ríkissjóðs og SGS  52.100 kr.
Samningur SGS og Launanefndar sveitarf. 80.700 kr.
Samningur SA vegna Sólheima við Báruna 52.100 kr.
Samningur Dvalarh. Kumbaravogs    80.700 kr.
Vinnustaðasamningur MS     52.100 kr.
Bændsamtök Íslands og SGS    52.100 kr.
Landsamband smábátaeigenda og SGS 52.100 kr.
Landsvirkjun og SGS      88.456 kr.
Kjarasamn. SGS og NPA miðstöðvarinnar  52.100 kr.

Verslunarmannafélag Suðurlands

Desemberuppbót árið 2013 er kr. 59.200.

Báran, stéttarfélagDesemberuppbót 
2013

lægstu launin umfram 
almenna hækkun. 
Ákveðinn árangur hefur 
náðst en hækkun vöru-
verðs og verðbólga hafa 
eytt þessum launa-
hækkunum jafnvel áður 
en þær koma til.

Það verður að segjast, 
að Samtök atvinnulífsins 
tóku mjög fálega í kröfur 
félaganna og telja þær 
ekki tækar til umræðu 
vegna þess hvað þær eru 
„háar“ og ekki í neinu 
samræmi við breytta 
nálgun á þeirri kjara-
samningsgerð sem Sam-
tökin hafi talað fyrir. 
Samtök atvinnulífsins 
vilja að launa þróun verði 
sambærileg og á hinum 
Norður  löndunum, á 
bilinu ½ - 2% launa-
hækkun á ári. Þessar 
smekklausu auglýsingar 
Samtaka atvinnulífsins í 
sjónvarpi sýna það 
skilningsleysi og taktleysi 
sem ríkir þar á bæ gagnvart hinum almenna 
launamanni.

Seðlabankastjórinn Már Guðmundsson 
telur svig rúm til launahækkana vera 
2-2½%. Stjórnmálamenn biðla til 
launafólks að ganga fram með hófstilltar 
launahækkanir. Þessir aðilar detta hver um 
annan þveran að segja okkur hvað við 
erum óraunsæ með þessar háu kröfur. Það 

sem vantar alveg í umræðuna er hvaða laun 
erum við að tala um. Á Norðurlöndunum 
eru lágmarkslaun töluvert mikið hærri en 
hér á landi. 

Það er alveg ljóst að töluverð óvissa er 
um framhaldið og mikill ágreiningur milli 
manna. Þegar þessi grein er skrifuð (20/11 
sl.) er enn óvissa ríkjandi. 

Halldóra S. Sveinsdóttir 
formaður Bárunnar, stéttarfélags
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Nýjar tölur um árangur af  starfi Virk á landsvísu voru 
birtar þann 18. nóvember sl. Á Suðurlandi hafa 515 
einstaklingar leitað eftir þjónustu frá fyrsta ágúst 

árið 2009 þegar ráðgjafi hóf  störf  hjá stéttarfélögunum á 
Suðurlandi. Í nóvember voru 1747 einstaklingar í þjónustu 
hjá Virk á öllu landinu. Af  þeim eru 121 einstaklingur í 
þjónustu hjá Virk á Suðurlandi. Heildarfjöldi einstaklinga 
sem hafa verið skráðir hjá Virk er 5.512 og af  þeim hafa 
útskrifast í heildina 2.606 en 1.147 hafa afþakkað aðstoð. 
Mikil aukning er í nýskráningum á þessu ári en aukningin frá 
árinu 2012 er 30% og stefnir allt í að heildarfjöldi nýskráðra 
á þessu ári verði 1.628 einstaklingar. 

Í töflu 1 má sjá að af  heildarfjölda hjá Virk hafa um sjötíu 
prósent farið í vinnu eða nám eftir útskrift þannig að 
árangurinn er mjög góður. Í töflu 2 er greint frá 
stéttarfélagsaðild þeirra sem leitað hafa Þjónustu Virk á 
Suðurlandi.

Virk skilar árangri

Virk	  skilar	  árangri	  

	  

Nýjar	   tölur	   um	   árangur	   af	   starfi	   Virk	   á	   landsvísu	   voru	   birtar	   þann	   18.	   nóvember	   sl.	   Á	  
Suðurlandi	   hafa	   515	   einstaklingar	   leitað	   eftir	   þjónustu	   frá	   fyrsta	   ágúst	   árið	   2009	   þegar	  
ráðgjafi	   hóf	   störf	   hjá	   stéttarfélögunum	  á	   Suðurlandi.	   Í	   nóvember	   voru	   1747	  einstaklingar	   í	  
þjónustu	   hjá	   Virk	   á	   öllu	   landinu.	   Af	   þeim	   eru	   121	   einstaklingur	   í	   þjónustu	   hjá	   Virk	   á	  
Suðurlandi.	  Heildarfjöldi	  einstaklinga	  sem	  hafa	  verið	  skráðir	  hjá	  Virk	  er	  5.512	  og	  af	  þeim	  hafa	  
útskrifast	  í	  heildina	  2.606	  en	  1.147	  hafa	  afþakkað	  aðstoð.	  Mikil	  aukning	  er	  í	  nýskráningum	  á	  
þessu	   ári	   en	   aukningin	   frá	   árinu	   2012	   er	   30%	   og	   stefnir	   allt	   í	   að	   heildarfjöldi	   nýskráðra	   á	  
þessu	  ári	  verði	  1.628	  einstaklingar.	  Í	  töflu	  1	  má	  sjá	  að	  af	  heildarfjölda	  hjá	  Virk	  hafa	  um	  sjötíu	  
prósent	  farið	  í	  vinnu	  eða	  nám	  eftir	  útskrift	  þannig	  að	  árangurinn	  er	  mjög	  góður.	  Í	  töflu	  2	  er	  
greint	  frá	  stéttarfélagsaðild	  þeirra	  sem	  leitað	  hafa	  Þjónustu	  Virk	  á	  Suðurlandi.	  

  
 

,,Er mjög þakklát fyrir að hafa verið hjá Virk, átti alls ekki von á að fá þessa 
frábæru þjónustu frá mínu stéttarfélagi – tilvitnun úr Þjónustukönnun Virk 
 
 „Þið björguðuð mér. Takk fyrir.“ – tilvitnun úr Þjónustukönnun Virk 
 

Tafla	  1.	  Hlutfall	  einstaklinga	  í	  vinnu,	  atvinnuleit	  eða	  námi	  í	  lok	  þjónustu	  
	  
	  

	  
	  
Tafla	  2.	  Stéttarfélagsaðild	  –	  Suðurland	  

Tafla 1. Hlutfall einstaklinga í vinnu, atvinnuleit eða námi í lok þjónustu

	  

	  
	  
Ráðgjafar	  Virk	  á	  Suðurlandi	  eru:	  	  Ágústa	  Guðmarsdóttir,	  Inga	  Margrét	  Skúladóttir	  og	  
Hildur	  Gestsdóttir.	  Nánari	  upplýsingar	  er	  hægt	  að	  nálgast	  á	  Þjónustuskrifstofu	  
stéttarfélaganna	  í	  síma	  480-‐5000.	  
	  

• Ég er mjög þakklát fyrir að hafa 
verið hjá Virk, átti alls ekki von 
á að fá þessa frábæru þjónustu 

frá mínu stéttarfélagi.

• Þið björguðuð mér.  Takk fyrir. 

Tilvitnanir úr Þjónustukönnun Virk

Tafla 2. Stéttarfélagsaðild – Suðurland

Ráðgjafar Virk á Suðurlandi eru:  
Ágústa Guðmarsdóttir, Inga Margrét Skúladóttir og Hildur Gestsdóttir. 
Nánari upplýsingar er hægt að nálgast á Þjónustuskrifstofu 
stéttarfélaganna í síma 480 5000.
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 Og margt fleira... 

Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi | við Bankaveg 800 Selfoss | sími 560 2030 | www.fraedslunet.is  

Nýr námsvísir kemur út í janúar. Skoðið einnig námsframboðið á www.fraedslunet.is 

Dregið hefur verið í happdrætti 
innsendra svara vegna kjörs 
félagsmanna um fyrirtæki árs-

ins 2013. Finna má vinningsnúmerin 
hér að neðan. Verðlaunin eru glæsilegar 
gjafakröfur frá Sláturfélagi Suðurlands. 
Annar vinningshafinn starfar hjá Lög-
mönnum Suðurlands og hinn hjá 
Veitinga staðnum við fjöruborðið.

Vinningshafar eru beðnir um að hafa 
samband við Þjónustuskrifstofu 
stéttar félaganna á Suðurlandi í síma 
480-5000.

Vinningsnúmerin eru:
1538
2240

Vinningsnúmer í happdrætti 
stéttarfélaganna

Alda Alfreðsdóttir, afgreiðslufulltrúi Samtaka 
sunnlenskra sveitarfélaga dró út heppna vinnings-
hafa

Kjörís hefur verið valið fyrirtæki 
ársins í árlegri könnun sem Báran, 

stéttarfélag og Verslunarmannafélag 
Suðurlands standa fyrir meðal 
félagsmanna sinna. Á myndinni eru í 
réttri röð: Anna Kristín Kjartansdóttir, 
skrifstofustjóri, Valdimar Hafsteinsson, 
framkvæmdastjóri, Gils Einarsson 
formaður Verslunar manna félags 
Suðurlands, Halldóra S. Sveins dóttir 
formaður Bárunnar, stéttarfélag og 
Guðrún Hafsteinsdóttir, markaðs stjóri.

Kjörís fyrirtæki 
ársins 2013
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Í byrjun nóvember fundaði stjórn 
Bárunnar, stéttarfélags um framlagt 
fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar. 

Í kjölfarið sendi stjórnin frá sér eftir
farandi ályktun til fjölmiðla og þing
manna kjördæmisins:

Stjórn Bárunnar, stéttarfélags mótmælir 
harðlega þeim niðurskurði á atvinnu- 
skapandi verkefnum á Suðurlandi sem fram 
koma í framlögðu fjárlagafrumvarpi ríkis-
stjórnarinnar. Ljóst er að á sama tíma og 
atvinnulíf  á Suðurlandi á undir högg að 
sækja þá kemur þessi niðurskurður sér 
sérstaklega illa fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
launafólk á svæðinu.

Skornar eru niður milli 400 og 500 
milljónir í hin ýmsu verkefni sem til 
atvinnumála teljast og ættu að öllu eðlilegu 
að stuðla að atvinnuaukningu og styrkingu 
atvinnulífs á Suðurlandi.

Stjórn Bárunnar vekur athygli á, að 
meðal núverandi ráðherra eru þingmenn 
sem höfðu uppi stór orð um niðurskurð og 
dugleysi fyrri ríkisstjórnar í atvinnumálum, 
ekki síst í aðdraganda síðustu kosninga. 
Stjórn Bárunnar krefst þess að þessir sömu 
fulltrúar fólksins og harðast gagnrýndu 
aðra fyrir kosningar noti völd sín og áhrif  
til að standa við orð sín og afstýra þeirri 
ógæfu sem við Sunnlendingum blasir. 
Athygli ráðamanna er líka vakin á því að 
Sunnlendingar hafa ekki sömu atvinnu-
tækifæri og flestir aðrir landshlutar hafa í 
þeim greinum sem best standa. Því mun 
þessi niðurskurður bitna harðar á þeim en 
öðrum. Slæmt er að geta ekki treyst orðum 
ráðamanna sem kveikt hafa réttmætar 
væntingar um framgang löngu tímabærra 
verkefna.

Stjórn Bárunnar hvetur þingmenn kjör-
dæmisins að taka höndum saman og berjast 
opinskátt fyrir því að þessi niðurskurður 
nái ekki fram að ganga. Nauðsynlegt er að 
bætt verði fjármagni í þau verkefni sem 
sannanlega munu verða til að auka atvinnu 
og létta róður launamanna. Oft var þörf  en 
nú er nauðsyn.

Stjórn Bárunnar ósátt við niðurskurð 
á atvinnuskapandi verkefnum

Hótelmiðar á góðu verði fyrir félagsmenn

Á Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna á Suðurlandi eru seldir 
gistimiðar á Fosshótel. Verð á gistimiða á Fosshótel er kr. 

9.000 fram að áramótum. Eftir það hækkar verðið lítillega. 
Gistimiðinn gildir fyrir 2 í gistingu í eina nótt.  Yfir sumartímann 
þarf að greiða 2 miða fyrir gistingu. 
Nánari upplýsingar má nálgast á www.fosshotel.is.

Ljósmynd tekin af fundi stjórnar með trúnaðarmönnum félagsins
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Í nóvember hélt Fræðslunetið í samvinnu við Báruna, VMS og Fit námskeið í gerð eftirrétta 
á aðventu og jólum. Leiðbeinandi var Andri Már Jónsson matreiðslumaður. Þátttakan fór 
fram úr björtustu vonum og var haldið aukanámskeið vegna mikils áhuga. Námskeiðið 
var haldið í húsnæði Fræðslunetsins, Fjölheimum á Selfossi. Eins og sjá má á meðfylgjandi 
myndum var mikil ánægja með námskeiðið, útbúnar voru girnilegar jólakræsingar sem 
þátttakendur fengu að taka með sér heim að námskeiði loknu.

Spennandi eftirréttir á aðventu og jólum
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Sú fyrri sýnir hvað eitt námskeið 
getur hjálpað fólki að komast upp 
úr hjólförunum og framkvæma. 
Hún er um unga konu sem var búin 
að vera atvinnulaus í langan tíma. 
Henni bauðst að skrá sig á Dale 
Carnegie námskeið á vegum 
Vinnumálastofnunar. Hún nýtti sér 
námskeiðið vel og notaði verkfæri 
námskeiðsins til að brjótast út úr 
því mynstri sem hún var komin í. 
Að hennar sögn veitti þetta henni 
mikinn kraft til þess að framkvæma, 
hún skráði sig strax í skóla og 
kláraði stúdentinn á Keili. Í 
framhaldi af  þeim mikla áfanga 
skráði hún sig í nám við HÍ og 
stefnir að því að ljúka BA gráðu 
næsta vor. Hún ætlar ekki að láta 
þar við sitja heldur ætlar að skrá sig 
í meistaranám næsta haust. 

Hin sagan er af  karlmanni á 
miðjum aldri sem þurfti að hætta í 
starfi sínu vegna skertrar starfsorku. 
Það var erfiðisvinna og hann hafði 
aldrei unnið við annað. Hann fékk 
námsstyrk hjá Vinnumálstofnun til 
að fara í tölvutengt nám sem veitti 
honum réttindi í þeim geira. Þegar 
námskeiðinu lauk fékk hann 
starfsþjálfunarsamning hjá 
tölvufyrirtæki í 6 mánuði í gegnum 
Vinnumálastofnun. Að þeim 
samningi loknum fékk hann svo 
fastráðningu hjá fyrirtækinu og 
vinnur þar enn í fullri vinnu og er 
mjög ánægður. Þarna fékk hann á 
12 mánuðum tækifæri og stuðning 
til að fóta sig á nýjum starfsvettvangi 
og skapa sér framtíðarstarf. 

Sólskinssögur frá 
Vinnumálastofnun

Hvaða gera ráðgjafar Vinnumála stofnunar? 
Þjónusta ráðgjafa stofnunarinnar tekur 

mið af  einstaklingsbundnum þörfum hvers 
og eins atvinnuleitanda. Í fyrsta viðtali 
leggja ráðgjafi og atvinnuleitandi oft mat á 
vinnufærni atvinnuleitandans og skoða 
hvar áhuginn liggur. Á grundvelli þess gera 
þeir sameiginlega áætlun um atvinnuleit 
hans og þátttöku í viðeigandi vinnu mark-
aðs úrræðum. Þegar við á er atvinnu-
leitandanum vísað áfram í aðra þjónustu ef  
þörf  er talin á. Slík þjónusta gæti t.d. verið 
starfstengd endurhæfing. 

Ráðgjafar aðstoða fólk við að gera 
ferilskrá, sem er mikilvægt tæki í þegar 
leitað er að starfi, hvetja fólk til að setja sér 
markmið í atvinnuleitinni og að gera sér 
áætlun um hana.

Við hvetjum atvinnuleitendur sem koma 
til okkar og sem nýta sér ráðgjöf  til að setja 
sér markmið og gera áætlun um hvernig 
þeir ætli að ná þeim markmiðum. Oft þarf  

að skipta markmiðum niður í nokkra 
áfanga og hvert skref  færir fólk nær 
markmiðinu. Þegar við vitum hvað við 
viljum þá getum við fundið leiðina að 
takmarkinu. 

Það er mikilvægt að nýta sér tækifærin 
sem gefast til þess að styrkja stöðu sína á 
vinnumarkaði.

Hvað eru vinnumarkaðsúrræði ? 
Vinnumálastofnun skipuleggur fjölbreytt 

vinnumarkaðsúrræði og er í góðu samstarfi 
við ýmsa aðila vegna þeirra s.s. Fræðslunet 
Suðurlands, Visku símenntunarmiðstöð í 
Vestmannaeyjum,  Birtu starfsendur-
hæfingu, Virk starfsendurhæfingarsjóð og 
fleiri. Ráðgjafar veita allar upplýsingar um 
þessi úrræði og möguleika atvinnuleitenda 
til að nýta þau.

Dæmi um vinnumarkaðsúrræði eru t.d. 
ráðgjafaviðtöl, námskeið, vinnu staða-
kynningar, starfsþjálfunar- og reynslu-

Eitt af  markmiðum vinnumarkaðs úrræða er að gera fólk hæfara til að takast á við 
fjölbreyttan, krefjandi og síbreytilegan vinnumarkað. Atvinnu leitendur eru duglegir að 
nýta sér úrræðin hjá Vinnumálastofnun sem eru af  ýmsum toga. Margar sólskinssögur 
eru til úr starfinu okkar og við viljum deila tveimur þeirra með ykkur hér.

VINNUMÁLA
STOFNUN



9

ráðningar samningar, námsstyrkir og náms-
samningar.

Samstarf við atvinnulífið
Vinnumálastofnun á gott samstarf  við 

atvinnurekendur á Suðurlandi, veitir þeim 
upplýsingar um framboð á vinnuafli, miðlar 
atvinnuleitendum í laus störf, aðstoðar við 
ráðningar og veitir í sumum tilvikum 
ráðningarstyrk í ákveðinn tíma eins og t.d. 
með starfsþjálfunar- og reynsluráðningar-
samningum. 

Vinnumálastofnun Suðurlandi er ein af  8 
þjónustuskrifstofum Vinnumálastofnunar 
á landinu. Aðalskrifstofan er á Selfossi og 
útibú er í Vestmannaeyjum. Á skrifstofunum 
er veitt öll almenn þjónusta við 
atvinnuleitendur s.s. móttaka umsókna og 
fylgigagna, ráðgjöf  og fræðsla, mat á 
vinnufærni, skipulag vinnumarkasúrræða 
og vinnumiðlun auk samvinnu við aðra 
þjónustuaðila um úrræði og vinnu-
markaðsaðgerðir. Frekari upplýsingar er að 
finna á heimasíðunni, www.vinnu-
malastofnun.is. Vinnumálastofnun á 
Suður landi er með Facebook síðu; 
Vinnumálastofnun Suðurlandi.

Með hátíðarkveðjum, 
starfsfólk Vinnumálastofnunar Suðurlandi

Aðalfundur Bárunnar, stéttar-
félags var haldinn um miðjan 
maí sl. Á fundinum voru teknar 

fyrir breytingar á sjúkrasjóðnum, en 
ásókn í sjóðinn hefur aukist töluvert 
síðustu ár. Því var lögð fram tillaga 
stjórnar sjúkrasjóðs um að fækka 

Breytingar á sjúkrasjóði 
Bárunnar, stéttarfélags

sjúkradagpeningadögum úr 180 niður í 
120. Upphæðir úr sjóðnum eru óbreyttar 
en bætt var við styrk til sálfræði- og 
fjölskyldu- og félagsmeðferðar. Staða 
sjóðsins er í góðu jafnvægi eftir þessar 
aðgerðir og vonandi verður frekar hægt 
að bæta í á komandi árum.

Oddný Guðríður Pálmadóttir, 
trúnaðarmaður í leikskólanum  
Árbæ á Selfossi.

Nei, ekki sérstaklega. Ég verð ekkert 
stressuð þó það hlaupi svartur köttur í veg 
fyrir mig.

Guðrún Gísladóttir, 
trúnaðarmaður í Kjarval, Þorlákshöfn.

Nei ég myndi nú ekki segja það, ég geng 
undir stiga og verð ekkert stressuð þó 
svartur köttur hlaupi fyrir bílinn minn. Ég 
trúi heldur ekki á Grýlu.

Helga Sigríður Flosadóttir, 
trúnaðarmaður í Fjölbrautaskóla 
Suðurlands.

Já, ég þarf  oft að gera hlutina alveg 
nákvæmlega eins og áður þegar ég legg í 
bílstæði og svoleiðis, annars getur eitthvað 
gerst. Síðan forðast ég að leyfa svörtum 
köttum að hlaupa fyrir bílinn minn. Ef  
maður er að skipuleggja eitthvað sem er 
mjög sniðugt þá á maður ekki að tala um 
það. Ef  maður talar um það þá fer allt í 
steik.  Þetta hlýtur að vera einhverskonar 
hjátrú.

Trúnaðarmenn gegna mikilvægu hlutverki á vinnustöðum og eru þeir 
mikilvægasta tenging stéttarfélaganna við vinnustaðina. Á þessu ári hafa nokkrir 
nýir bæst í hóp þeirra sem fyrir eru. Eljan ræddi við nokkra trúnaðarmenn í 
tilefni þessa.

Spurt var:  Ert þú hjátrúarfull?

Nýir trúnaðarmenn heimsóttir
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Ólafsdóttir. Stöðin þeirra átti eftir að verða 
ein alstærsta garðyrkjustöð landsins með 
allt að 30 manns í vinnu. Auðvitað gekk 
þessi uppbygging ekki átakalaust fyrir sig. 
Vökvunarvatnið var af  skornum skammti 
og orkuskorturinn gerði bændum erfitt 
fyrir. Efalaust hefur þá verið „ vaknað til 
vinnu um leið og fuglarnir“. Stefán lýsir 
aðstæðum sínum á Syðri Reykjum þannig 
árið 1940: 

 „Við vorum með litla handdælu og svo 
var það vatnshrútur sem dældi upp í tunnu 
í mæninum á gróðurhúsinu. Til að geta 
hagnýtt vatnið varð oft að vökva langt fram 
á kvöld og svo safnaðist aftur í tunnuna um 
nóttina.… Orkuskortur olli ýmsum erfið-
leikum með að koma vatninu í gegnum 
gróðurhúsin. „Sog“ var notað til að drífa 
vatnið í gegnum hluta húsanna. Þar er 
hæðarmismunur inntaks og útfalls notaður 
til að örva rennsli. … Rör þurftu að vera 
þétt. Þetta gekk ekki nema í litlum 
húsum.“.... „Önnur aðferð var að steypa 
vatnsþrær með heitu vatni og setja niður í 
þær miðstöðvarofna. Vatnið sem kynti 
húsin var í lokuðu hringrásarkerfi sem 
drifið var eingöngu áfram af  þyngdarmun 
heits og kalds [vatns]. Þetta var mjög dýrt. 
Steypa þurfti einar 6 þrær og fylla þær af  
ofnum. Rörin þurftu líka að vera mjög sver 
stofnrör allt að 5.”2)

Bændur hafa alla tíð verið vakandi fyrir 
tækniframförum og 1970 er haldin mikil 
ylræktarráðstefna.

Í kjölfar ráðstefnunnar setja bæði Hörður 
Vignir Sigurðsson í Lyngási og Eiríkur 
Sæland á Espiflöt upp fyrstu 
nútímagjörlýsingakerfin og feðgarnir 
Ingimar Sigurðsson og Sigurður Ingi-
marsson í Fagrahvammi koma upp sjálf-
virku loftslagsstýrikerfi í húsum sínum. 2)

Í Landbúnaður á Íslandi eftir Jónas 
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Hvað eiga þau sameiginlegt 
hann ÍslandsBersi úr 
Guðsgjafarþulu Halldórs 

Lax ness og ylrækt nútímans? Kannski 
ekki margt en þó  Óskar Halldórsson 
útgerðarmaður og síldarspekúlant sem 
er fyrirmynd ÍslandsBersa var fæddur 
á Akranesi 1893 og varð búfræðingur frá 
Hvanneyri aðeins 15 ára gamall. Hann 
réði sig til vinnu í Danmörku þar sem 
hann fékk svefnrúm í návist svínanna á 
búinu og var vakinn til vinnu í 
dagrenningu. „þar lærði ég stundvísi 
og að vakna til vinnu um leið og 
fuglarnir“ sagði hann einhverju sinni. 
Nú eru um hundrað ár síðan Óskar 
Halldórsson reisti hið fyrsta gróðurhús 
á Íslandi að Reykjum í Mosfellssveit. 1). 

Árið 1936 keypti ungur húsgagnasmiður 
úr Reykjavík og kona hans hálfan hverinn 
og nokkurt land að Syðri Reykjum í 
Biskupstungum. Margir spáðu illa þessu 
ráðslagi, þó annað kæmi á daginn. Þessi 
hjón voru Stefán Árnason og Áslaug 

Ég trúi á þig máttuga mold
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Ég trúi á þig máttuga mold
Jónsson segir „Eitt af  því sem einkenndi 
hið gamla samfélag sjálfsþurftarbúskaparins 
á Íslandi var einhæft matarræði. Kjöt og 
aðrar búsafurðir, fiskur úr sjó og silungur 
og sumstaðar lax, gaf  allt prótein og fituríka 
fæðu en kolvetnin vantaði að mestu. 
Jurtafæða hlaut alltaf  að vera takmörkuð. 
Kornmatinn þurfti að kaupa fyrir 
takmarkaðan gjaldeyri búsins. Nokkuð var 
þó reynt að afla frá hinni villtu náttúru, að 

ætla má fremur til viðbótar í 
mat, en vegna þess að 
heilsusamlegt væri talið að 
auka fjölbreytnina“.

Nú er öldin önnur, kröfur 
okkar neytendanna hafa aukist, 
nú vita menn að það er 
heilsusamlegt að neyta jurta en 
ekki bara viðbót við mat, eins 

og áður var sagt. Lengri ræktunartíma er 
krafist svo við getum fengið grænmeti nær 
allt árið, nýtt og ferskt. Þessar auknu kröfur 
gera það að verkum að lýsa þarf  í 
ræktuninni meira en áður þekktist. 
Raforkukostnaður er orðinn einn af  stærstu 
liðum í ræktun grænmetis og blóma. Til 
glöggvunar má þess geta, að þrjár stórar 
garðyrkjustöðvar í Reykholti nota meira 
rafmagn en öll heimili á Árborgarsvæðinu. 
Samþjöppun garðyrkjustöðva hefur verið 
mikil á undanförnum árum og eru 
uppsveitir Árnessýslu þar langstærstar. Öll 
tækni við ræktun hefur aukist en alltaf  er 
mannshöndin þörf  í ferlinu. 

Það er gott að vera neytandi á Íslandi og 
geta treyst því að vara merkt með 
fánaröndinni sé örugglega hrein íslensk 
náttúruafurð í hæsta gæðaflokki.

Alla tíð hafa hugjónamenn 
framkvæmt það ómögulega í 
ræktunarmálum þjóðarinnar líkt og 
Guðmundur Ingi Kristjánsson skáld 
á Kirkjubóli sem við látum eiga hér 
síðasta orðið en frá honum er einnig 
komin yfirskrift greinarinnar.

Ég trúi á þig mórauða mold
ég er maður sem gekk út að sá
og tíu krónur og trúin á landið
er allt sem ég á.

Gils Einarsson

Heimildir

1) Ásgeir Jakobsson (1994). 
     Óskars saga Halldórssonar.
2) Skúli Sæland (2005). 
     Annálar SG í 50 ár 1955-2005. 
Gils Einarsson (2013). 
     Munnlegar heimildir úr Biskupstungum.

Ljósmyndir:
Eigandi eldri ljósmynda Magnús Skúlason
Ljósmyndari nýrra mynda: Ívar Sæland
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mínútur. Hann er kældur á rist og síðan 
tekinn úr forminu þegar hann er orðinn 
kaldur. Sigta þarf  kirsuberin vel og hakka 
gróft. Þeyta þarf  rjómann með sykrinum. 
Berin eru síðan sett út í og einnig rommið. 
Hræra þarf  kremið varlega. Kremið er 
smurt á botninn bæði á toppinn og 
hliðarnar. Að lokum skreytt með berjum.

Botninn er hægt að baka 1-2 dögum áður 
en hann er notaður, en geyma þarf  hann í 
plastpoka í kæliskáp.

Verslunarmannafélag Suður
lands og Báran, stéttarfélag 
hafa undanfarin ár staðið fyrir 

kjöri á fyrirtæki ársins á Suðurlandi og 
varð Hótel Selfoss hlutskarpast árið 
2012.

Í tilefni þess hefur Jónas Ólafsson 
kokkur á Hótel Selfossi leyft okkur að að 
sjá hvað gerir Hótel Selfoss að svo 
vinsælum veitingastað. Það er líka vel við 
hæfi að koma með tvær uppskriftir frá 
Jónasi þar sem félögin hafa staðið fyrir 
eftirréttanámskeiðum fyrir félagsmenn sem 
voru mjög vel sótt. Hér hefur Jónas töfrað 
fram tvær uppskriftir á fagmannlegan hátt 
að hætti hótelsins. Njótið vel. 

Jólakirsuberjakaka 
með heslihnetum

Botn
125 gr. heslihnetur
100 gr. mjúkt smjör
200 gr. sykur
3 egg
120 gr. hveiti
1 tsk. lyftiduft
Smjör fyrir formið

Krem
400 gr. niðursoðin kirsuber
75 gr. sykur
½ ltr. rjómi
1/2 dl romm 
Fersk ber sem skraut (kirsuber og/eða 
jarðarber)

Hnetur eru hakkaðar mjög fínt, smjör og 
sykur er þeytt þar til það er orðið ljóst. 
Hnetum er blandað út í smjörblönduna 
ásamt eggjum. Setja skal eitt egg út í hverju 
sinni. Síðan er hrært vel á milli. Hveitið er 
sigtað og því blandað út í ásamt lyftiduftinu. 
Deigið er nú sett í smurt hringform. 
Botninn er bakaður við 180 gráður í 30 

Jólaeftirréttir 
að  hætti 
hótelsins

Créme Brúlée
Fyrir 6 manns

½ ltr. rjómi
1 vanillustöng
1 egg
3 eggjarauður
90 gr. strásykur
75 gr. hrásykur

Rjómi og vanillukjarni eru sett í pott við 
vægan hita. Allt er látið sjóða en fjarlægt 
strax þegar sýður. Egg, eggjarauður og 
strásykur eru sett í skál og allt þeytt vel 
saman. Heita rjómanum er bætt hægt út í 
smátt og smátt. Þeyta þarf  stöðugt í, eða 
þar til allur rjóminn er komin út í. Sigta 
þarf  kremið í gegnum fínt sigti í annað ílát. 
Síðan er ofninn hitaður í 100 gráður. 
Kreminu er síðan deilt í eldfastar skálar í 
passandi stærðum. Rétturinn er bakaður í 
75 mínútur. Hann er kældur fyrst á 
eldhúsborði og síðan í kæliskáp í 2-3 tíma.

Þegar kremið er tilbúið er hrásykrinum 
stráð yfir og gasbrennari notaður til að 
sykurinn verði að karamellu. Einnig er hægt 
að nota venjulegan sykur .
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Þann 15. ágúst 2010 tók gildi 
samkomulag ASÍ og SA um 
vinnustaðaskírteini og eftirlit á 

vinnustöðum byggt á lögum frá Alþingi um 
sama efni frá því í maí á sama ári. 
Vinnustaðaskírteinum er ætlað að vinna 
gegn svartri atvinnustarfsemi og 
undirboðum á markaði.

Eftirlitsfulltrúum er heimilt að fara í 
eftirlitsheimsóknir á vinnustaði atvinnu-
rekenda, sem undir lögin falla, til að ganga 
úr skugga um að atvinnurekandi og 
starfsmenn hans starfi í samræmi við 
gildandi lög, reglugerðir og kjarasamninga. 
Skal eftirlitsfulltrúum veittur aðgangur að 
vinnustöðum í þeim tilgangi.

Misjafnt er hversu vel stjórnendur 
fyrirtækja fylgja þessum lögum. Oft bera 
menn fyrir sig vanþekkingu á þessum 
lögum sem verður að teljast merkilegt þar 
sem þessi lög hafa verið í gildi frá því 
snemma á árinu 2010, auk þess sem 
töluverð umfjöllun hefur verið um svarta 
atvinnustarfsemi í fjölmiðlum og viðbrögð 
við henni. Líklegra verður að teljast að 
atvinnurekendur taki þessi lög ekki 
alvarlega og leggi sig því ekki fram um að 
fylgja þeim.

Á eftirlitsferðum hafa eftirlitsfulltrúar 
orðið varið við það viðhorf  bæði 
atvinnurekenda og launþega, að hér sé fyrst 
og fremst verið að reyna að hanka menn 
fyrir skattalagabrot. Það er að hluta til rétt 
enda ólíðandi að sumum þyki það í lagi að 
sniðganga lög og reglur og koma sér undan 
því að taka þátt í sameiginlegum rekstri 
þessa samfélags. En það er fleira sem þessu 
eftirliti er ætlað að stuðla að og það er að 
farið sé eftir samningum og lögum á 
vinnumarkaði. Svörtu vinnunni fylgja 
langoftast kjarasamningsbrot enda má 
halda því fram með góðum rökum að sá 
atvinnurekandi sem sér sóma sinn í því að 
svíkjast undan sameiginlegri ábyrgð sinni á 
samfélaginu vílar ekki fyrir sér að fara sömu 
höndum um þá sem hjá honum vinna. 

Sá launþegi sem er undir hæl 
atvinnurekanda án þess að njóta verndar 
kjarasamninga hefur fá úrræði sér til 
bjargar. Hann hefur ekki veikindarétt, ekki 
orlofsrétt, ávinnur sér engin réttindi, hvorki 
hjá sjóðum stéttafélaganna né í sameiginlega 
sjóði okkar svo sem Atvinnu leysis-
tryggingasjóð. Ef  upp rís ágreiningur við 
atvinnurekanda þá er launþegi réttlaus 
hvort um er að ræða ógreidd laun eða 
hlunnindi. Í stuttu máli sagt, sá sem er í 
svartri vinnu er nokkrum stuttum skrefum 
frá því að vera réttlaus þræll. Eini munurinn 
er sá að hann fær í flestum tilvikum laun og 
atvinnurekandi getur ekki selt hann. 

Nefna má fleira til umhugsunar fyrir þá 
sem gæla við að ná sér í svarta vinnu. Oft 
má fólk reikna með að þurfa skila óhóflegu 
vinnuframlagi miðað við laun, oft er fólk 
sent heim launalaust um lengri eða skemmri 
tíma ef  vinnuveitanda sýnist svo. Fólk er 
rekið fyrir litlar eða engar sakir og jafnvel 
bara ef  fyrirtækinu hentar að losa sig við 
starfsfólk. Það getur hver horft í eigin barm 
og velt fyrir sér hvernig er að missa vinnuna 
þegar verst stendur á eða veikjast og vera 
frá vinnu, launalaus í lengri tíma. 

Svört vinna stendur að okkar mati í vegi 
fyrir því að hægt sé að ná upp lægstu 
launum því fyrirtæki sem vilja og geta greitt 
hærri laun treysta sér ekki til þess í 
samkeppni við fyrirtæki sem engu skila til 
þjóðfélagsins og vinna allt á undirboðum 
sem oftast eru fengin með því að spara 
launakostnað.

Sá sem stundar slíkt er ekki heiðarlegur, 
hvort sem um er að ræða atvinnurekanda 
eða launþega. Upprætum þennan ófögnuð, 
hann er fáum til góðs en flestum til 
bölvunar þegar upp er staðið.

        Hjalti Tómasson

Óheiðarleg atvinna
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Verslunarmannafélag Suður-
lands minnir félagsmenn sína 
á raunfærnimat á vegum 

Fræðslunets Suðurlands í verslunarg-
reinum sem verður haldið á vorönn 
2014. Þarna fæst kjörið tækifæri fyrir 
okkur að gera þekkinguna  sem við ei-
gum uppsafnaða eftir starf  í verslunar-
geiranum að einingum sem koma til 
með að nýtast í framtíðinni. Einnig 
viljum við minna á breyttar reglur hjá 
Starfsmenntasjóði verslunar og skrif-
stofufólks sem kynnt er hér neðar á 
síðunni.

Raunfærnimat í 
verslunargreinum

Eitt af  því besta sem nokkur 
launamaður getur gert er að 
mennta sig. Öll viðmið segja okkur 

að því meiri menntun sem þú hefur til að 
bera, því líklegra er að þú þénir meira.

Að sækja um vinnu er í eðli sínu 
sölumennska. Þú, sem launþegi, hefur yfir 
að ráða verðmæti sem væntanlegur vinnu-
veitandi þarfnast. Stéttafélögin semja fyrir 
hönd launþegans um þau lágmörk sem 
skulu gilda varðandi kaup og kjör, en 
launþeginn sjálfur hefur fullt leyfi til að 
verðmeta vinnu sína umfram það. Það er 
með þetta að leiðarljósi sem verkalýðs-
hreyfingin og samtök atvinnurekenda hafa 
sett upp menntasjóði fyrir félagsmenn 
stéttafélaganna til að sækja í, til að auka 
möguleika félagsmanna á vinnumarkaði.

Stéttarfélögin á Suðurlandi eru aðilar að 
þessum sjóðum og hafa alla tíð hvatt 
félagsmenn til að nýta sér þá. Ásókn í 
sjóðina hefur farið vaxandi enda reynsla 
fólks góð af  þeim.

Reglur sjóðanna eru örlítið mismunandi 
eftir stéttarfélögum en markmið þeirra eru 
hin sömu; að auka möguleika félagsmanna 
sinna til að afla sér menntunar sem nýtist 
þeim á vinnumarkaði. Við hvetjum þig til 
að kynna þér hvað er í boði og hvaða 
réttindi þú hefur.

Verslunarmannafélagið er aðili að sjóði 
sem heitir Starfsmenntasjóður verslunar- 

Hefur þú kynnt þér námsstyrki 
stéttarfélaganna?

og skrifstofufólks. Heimasíða sjóðsins er 
www.starfsmennt.is 

Báran, stéttarfélag er aðili að Landsmennt, 
starfsmenntun Samtaka atvinnulífsins og 
verkafólks á landsbyggðinni. Heimasíða 
sjóðanna eru www.landsmennt.is, www.
rikismennt.is, www.sveitamennt.is og www.
sjomennt.is

Auk heimasíðanna má fá allar upplýsingar 
um réttindastöðu, á skrifstofu stéttar-
félaganna að Austurvegi 56 á Selfossi eða í 
síma 480 5000. Einnig má senda fyrirspurnir 
á netföng félaganna: vms@vms.is og 
baran@baran.is.

Dæmi um styrkhæf  námskeið / nám

▶ Starfsnám
▶ Menntaskóli
▶ Háskóli
▶ Meirapróf
▶ Tungumálanám
▶ Tómstundanám
▶ Sjálfstyrking og persónuleg færni
▶ Förðunarnám

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
félaganna:  www.vms.is og www.baran.is.

Hjalti Tómasson

Samþykktar hafa verið nýjar út-
hlutunar reglur Starfsmenntasjóðs 
versl unar- og skrifstofufólks. Nýjar 

reglur eiga að gera félagsmönnum með 
lægri laun kleyft að ávinna sér inn réttindi 
hraðar. Einnig er það von sjóðsins að nýju 
reglurnar hvetji félagsmenn til frekari 
þátttöku í símenntun. 

Samkvæmt núverandi kerfi safna 
félagsmenn stigum eftir því hvað þeir fá í 
tekjur. Kerfið er því tekjutengt. Samkvæmt 
nýju reglunum fellur þetta stigakerfi úr 
gildi. Með nýju reglunum myndast réttindi í 
krónum eftir félagsgjaldi síðastliðna 12 
mánuði og eru réttindi hlutfallsleg ef  

Breyting á starfsreglum Starfsmenntasjóðs 
verslunar- og skrifstofufólks

launahlutfall er lægra en 100%. Fullgildur 
félagsmaður getur fengið greiddan styrk að 
upphæð 90.000 kr. á ári. Hægt er að safna 
styrknum í 3 ár og nýta þá 270.000 kr. Fyrir 
eitt samfellt nám. Ekki er hægt að safna 
upp umfram þá upphæð. Nýju reglurnar 
kveða á um að hægt sé að sækja um 75% af  
kostnaði við starfsnám, en 50% af  kostnaði 
við tómstundanám. Um áramótin 2013-
2014 mun tveggja ára aðlögunartímabil 
hefjast þar sem stefnt er að því að 
félagsmenn geti sótt um í Starfsmennta-
sjóðinn samkvæmt því kerfi sem hagnast 
þeim best. Þannig eiga þeir sem eiga mörg 
uppsöfnuð stig í sjóðnum að fá tækifæri til 
þess að nýta þau til ársins 2016, en á sama 

tíma fá þeir félagsmenn sem hagnast meira 
á nýju reglunum tækifæri til þess að sækja 
um samkvæmt þeim. 

Nánari upplýsingar á starfsmennt.is eða á 
heimasíðu VMS.



15

Báran, stéttarfélag og Verslunarmannafélag Suðurlands 
hafa opnað Facebook síður til að auka upplýsingaflæði til 
félagsmanna.  Hægt er að finna síðurnar á Facebook undir 
heitunum Verslunarmannafélag  Suðurlands og Báran, 
stéttarfélag.

Stéttarfélögin á
Á ferð um félagssvæðið 
Í haust opnuðu VMS og Báran 
Facebook- síður. Eljan heimsótti nokkur 
fyrirtæki og ræddi við félagsmenn. 
Spurt var: 
Hefur þú kíkt á Facebook-síðu 
stéttarfélaganna?

Eiríkur Ingi Sigurjónsson, 
Sláturfélag Suðurlands
Nei, því miður hef  ég ekki haft tíma til 
þess.

Margrét Steina Hilmarsdóttir, Olís
Nei en ég veit svo sem ekki af  hverju.

Hermann Dan Másson, nemi
Já ég hef  kynnt mér Facebook síðu 
VMS. Ég tel það mikinn kost því ef  
maður er búinn að gefa til kynna að 
manni líki síðan getur maður fylgst með 
hvort að það er komið eitthvað nýtt frá 
félaginu.

Sigrún Elfa Gunnarsdóttir, Krónan
Nei, ég hef  ekki kíkt á hana en ég veit 
af  henni. Það er mjög góð hugmynd að 
nota Facebook þar sem allir eru þarna.

Um sjúkrasjóð Verslunarmannafélags 
Suðurlands gilda eftirfarandi reglur:

▷  Sjúkranudd 50% (skila þarf  beiðni læknis 
eða staðfestingu á þátttöku TR)

▷  Sjúkraþjálfun 50% (skila þarf  beiðni frá 
lækni eða staðfestingu á þáttöku TR)

▷ Lyfjastyrkur 50%
▷ Nudd 30%
▷ Heilsurækt 50%
▷ Sundkort 50%
▷ Gleraugnastyrkur 30%
▷ Laser augnaðgerð 30%
▷ Tannlæknakostnaður umfram 100.000 kr
▷ Krabbameinsleit
▷ Hjartavernd
▷ Glasafrjóvgun 100.000 ekki háð hámarki
▷ Tæknisæðing 15.000 ekki háð hámarki.

Verslunarmannafélag Suðurlands
-Styrkir sjúkrasjóðs

Ættleiðing erlendis, fargjald félagsmanns 
til og frá ættleiðingarlandi allt að kr. 100.000 
ekki háð hámarki.

Hámark er á greiðslum í liðum 1 – 11 
þannig að heildargreiðslur á þessum liðum 
til samans fari ekki yfir kr: 30.000 hjá 
félagsmönnum í 51% - 100% starfi en hjá 
þeim sem hafa minna starfshlutfall kr: 
15.000. Liðir 12-14 eru ekki undir þessu 
hámarki. Alltaf  er miðað við áramót og 
þurfa beiðnir um styrki vegna ársins á 
undan að berast fyrir 15. febrúar ár hvert. 
Dagpeningar úr sjúkrasjóði eru 80% af  
launum í allt að 6 mánuði.

Starfsmannfélög og fyrirtæki!

Nú eru árshátíðir og þorrablót framundan. 
Leitum tilboða í heimabyggð. 

Verslum heima af viðurkenndum aðilum. 
Með því að versla í heimabyggð styrkjum 

við atvinnulíf á svæðinu og tryggjum störf.



Góð mæting var í kröfugöngu á baráttudegi 
verkalýðsins á Selfossi 1. maí sl. Gengið var 
fylktu liði undir forystu lögreglunnar og 

félaga úr Hestamannafélaginu Sleipni. Lúðrasveit 
Selfoss blés göngumönnum baráttuanda í brjóst. 
Gengið var frá Tryggvatorgi í miðbæ Selfoss og 
endaði gangan við hús stéttarfélaganna.

Þar fór fram hátíðardagskrá þar sem fléttað var 
saman skemmtiatriðum og tónlist í bland við 
hefðbundin ræðuhöld. Halldóra S. Sveinsdóttir 
formaður Bárunnar, stéttarfélags stýrði fundinum. 
Aðalræðumaður dagsins var Elín Björg Jónsdóttir 
formaður BSRB og Guðmundur Snæbjörnsson, 
nemandi í Menntaskólanum að Laugarvatni flutti 
ræðu fyrir hönd yngri kynslóðarinnar.

Að ræðuhöldum loknum tók við dagskrá þar sem 
meðal annars Lalli töframaður og Ingó veðurguð 
skemmtu gestum. Fornbílaeigendur voru mættir 
með tryllitækin sín sem vöktu mikla athygli. Vegna 
mikillar þátttöku var hátíðarkaffið á tveimur stöðum, 
í stóru tjaldi og í hátíðarsal stéttarfélaganna.

1. maí 2013
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Hvaða rugl er þetta  
eiginlega?

MUN 20.000 króna launahækkun á þessi laun 
setja efnahagskerfi Íslands á hliðina?  
 
Hvað með laun stjórnenda á almennum markaði,  
20% launahækkun opinberra stjórnenda, ríflegar 
verðhækkanir og gjaldskrárhækkanir opinberra aðila? 

Við segjum NEI!
Báran, stétta félag á Suðurlandi

Kauptaxtar SGS frá 1. febrúar 2013, 
skv. samningi SA og SGS frá 5. maí 2011

     Byrjunarlaun Eftir 1 ár Eftir 3 ár  Eftir 5 ár  Eftir 7 ár 
Launafl.1  191,752   193,317   194,905   196,517 198,153

Launafl.2  193,317   194,905   196,517   198,153 199,814

Launafl.3  194,905   196,517   198,153   199,814 201,500

Launafl.4  196,517   198,153   199,814   201,500 203,211

Launafl.5  198,153   199,814   201,500   203,211 204,948

Launafl.6  199,814   201,500   203,211   204,948 206,711

Launafl.7  201,500   203,211   204,948   206,711 208,500

Launafl.8  203,211   204,948   206,711   208,500 210,316

Launafl.9  204,948   206,711   208,500   210,316 212,159

Launafl.10  206,711   208,500   210,316   212,159 214,030

r
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Sveitarfélagið Árborg hafnar kröfu Bárunnar 
um launahækkun vegna leikskólaliðanáms

Í vor leitaði félagsmaður til Bárunnar og 
spurðist fyrir um rétt leikskólaliða til 
launahækkana skv. kjarasamningum 

félagsins. Fyrir nokkrum árum síðan var 
sett af  stað nýtt nám ætlað fólki með stutta 
formlega menntun sem myndi nýtast í 
leikskólastarfi. Námið er bæði ætlað þeim 
sem hafa starfað í leikskóla og þeim sem 
hafa enga starfsreynslu á því sviði. Útbúin 
var námsskrá leikskólaliðanáms sem er 
hluti af  aðalnámsskrá framhaldsskóla. 
Nemarnir útskrifast með starfsheitið 
leikskólaliði. 

Einn af  félagsmönnum Bárunnar, 
stéttarfélags starfar í leikskóla hjá Árborg 
og útskrifaðist sem leikskólaliði sl. vor. 
Eftir að námi lauk sendi hann beiðni til 
atvinnurekandans um launahækkun vegna 
námsins. Hann fékk höfnun á þeim 
forsendum að námið væri ekki nógu langt 
til að starfsmaður ætti rétt á launahækkun 

samkvæmt ákvæðum um launahækkun í 
kjarasamningi. 

Báran, stéttarfélag var ósammála þessari 
túlkun sveitarfélagsins og vísaði m.a. í lög 
um framhaldsskóla frá 2008 þar sem fjallað 
er um breytingu á því einingarkerfi sem við 
lýði hefur verið í framhaldsskólum og þar 
með breytingu á lengd námsins. Þar er 
vísað í eitt og hálft ár í stað tveggja ára sem 
lágmarks. Með öðrum orðum er deilt um 
hvort námið sé nógu langt til að félagsmenn 
eigi rétt á hærri launum skv. kjarasamningi 
félagsins. 

Til að reyna að fá þennan ágreining 
leystan óskaði Báran í júní sl. eftir fundi 
með einum af  forsvarsmönnum 
sveitarfélagsins. Niðurstaða fundarins 
leiddi ekki til lausnar deilunnar. Félagið 
sendi því kröfu til sveitarfélagsins í haust 
um launahækkun og fékk höfnun. 
Sveitarfélagið lagði til að málið færi fyrir 

samstarfsnefnd Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Starfsgreinasambands 
Íslands. Báran, stéttarfélag ákvað að láta 
reyna á þá leið áður en tekin væri ákvörðun 
um hvort lengra yrði haldið í málinu. Þegar 
blaðið fór í prentun var ekki komin 
niðurstaða frá nefndinni.

Að bjóða starfsfólki í leikskóla upp á 
formlegt nám sem tekur mið af  starfssemi 
leikskólanna á landsvísu, hlýtur að teljast 
mikilvægt skref  í auka metnað þeirra í 
starfi. Rannsóknir sýna að trú nemenda á 
eigin námsgetu eykst töluvert eftir styttri 
námsbrautir og er því hagnaður fyrir alla 
aðila. Vandinn snýr því miður ekki 
eingöngu að Árborg þar sem Samband 
íslenskra sveitarfélaga viðurkenna ekki 
þennan fyrrgreinda rétt leikskólaliða. Það 
er því von mín að farsæl lausn náist í 
deilunni á þann hátt að leikskólaliðar fái 
viðurkenningu á náminu til launahækkunar. 

Þór Hreinsson

Sunnlendingar! 
Nú er hápunktur jólavertíðarinnar.
Með því að versla í heimabyggð styrkjum 
við atvinnulíf á svæðinu og tryggjum störf.
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Raunfærnimat í verslunarfærni 
verður haldið hjá Fræðslunetinu 
í janúar og febrúar 2014.  

Einnig er fyrirhugað að halda 
raunfærnimat í skrifstofufærni  
og fleiri greinum árið 2014.  

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sólveig í síma 560 2030 eða hjá 
solveig@fraedslunet.is 
 

Fylgist vel með  
og kynnið ykkur málið! 

Raunfæ
rnim

at á Suðurlandi 
Læ

rum
 allt lífið 

Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi | við Bankaveg 800 Selfoss | sími 560 2030 | www.fraedslunet.is  



Styrkur þinn til náms

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

Sveitamennt styrkir 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

- kynntu þér möguleikana

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

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

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

Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka atvinnulífsins og verkafólks 
á landsbyggðinni

Verkalýðsfélögin sjá um afgreiðslu einstaklingsstyrkja í umboði 
sjóðsins

Sjóðurinn styrkir starfsmenntun í fyrirtækjum


