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Ljósmynd af draugnum 

Launamóra sem bregður 

stundum fyrir í  gömlu húsi 

sem gert  var upp sem 

gistiheimili. Hann sést 

gjarnan eftir mánaðarmót 

þegar laun hafa verið 

ranglega greidd. 
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Jólakveðja frá Bárunni 

Að þessu sinni var ákveðið að vera með rafrænt blað. Félagið hefur áður gefið út 

rafrænt orlofsblað sem hefur mælst vel fyrir. Félagið hefur verið í samvinnu við 

Verslunarmannafélag Suðurlands um blaðaútgáfunu ásamt fleiri verkefnum. 

Verslunarmannfélagið hefur tekið þá ákvörðun að fara í sameiningarviðræður við 

VR og því ákveðið að taka ekki þátt í blaðaútgáfunni að þessu sinni. Á árlegum 

jólafundi trúnaðarmanna þann 7.des sl. veltum við því upp hvernig best væri að 

gefa út blaðið. Niðurstaðan var alveg skýr, rafrænt blað og koma upplýsingum til 

félagsmanna í gegnum facebook. Það eru örar breytingar í þjóðfélaginu sem fylgir mikið áreiti af 

upplýsingum. Almennt vill fólk fá hnitmiðaðar, ábyrgar og ekki of löng skilaboð eða 

fréttatilkynningar. Við munum reyna að verða við þessu og endilega félagi góður ef þú hefur 

einhverjar hugmyndir um hvernig félagið þitt getur bætt þjónustu/upplýsingaflæði þá komið því 

til okkar. Heimasíða félagsins hefur allar þær upplýsingar sem almennt er verið að spyrja um og 

hvet ég ykkur að skoða hana og einnig að koma með ábendingar varðandi bætta síðu. 

Kæru félagar, við óskum ykkur og fjölskyldum ykkar gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári og um 

leið þökkum við samfylgdina á liðnu ári. 
 
Halldóra Sigr. Sveinsdóttir formaður 

Eljan 2016 
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Orlofshús í Grímsnesi, nýr valkostur fyrir félagsmenn 
 

Fyrr  á þessu ári festi stjórn Bárunnar, stéttarfélags kaup á stóru og glæsilegu orlofshúsi að 
Grýluhrauni í Grímsnesi. Bústaðurinn er 117 fm og eru þrjú svefnherbergi með tvíbreiðum 
rúmum í húsinu. Þar er heitur pottur, rólur, sandkassi og fótboltamark. Leigan er 
hófleg. Helgarverð er 12.000 og vikuleiga er 18.000 fyrir félagsmenn.  Hægt er að bóka 
orlofshúsið á vef félagssins www.baran.is. 
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Íbúðin er 117 fermetrar að stærð á jarðhæð með afgirtum palli. Rýmið skiptist í stofu, 
eldhús í opnu rými, baðherbergi/þvottahús og fjögur svefnherbergi. Húsbúnaður er 
fyrir 12 manns. Rúm fyrir 8 (fjögur tvíbreið) og tvær aukadýnur í geymslu. Sængur og 
koddar eru fyrir 10 manns.  Einnig er rimlarúm og barnastóll. Gasgrill, útvarp, 
sjónvarp, örbylgjuofn, þvottavél og þurrkari.  

Fleiri myndir af íbúðinni eru á heimasíðu Bárunnar, undir orlofshús 
Hægt er að bóka orlofsíbúðina á vef félagssins www.baran.is. 

 

   Ný íbúð á Akureyri  
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Kæru félagar. 

Enn og aftur er komið að ármótum. Það hefur verið viðburðarríkt og skemmtilegt 

ár hjá okkur í Bárunni. Félagið vex og dafnar og hefur fjölgun félagsmanna orðið 39% milli 

áranna 2010 og 2015. 

Kynjaskipting er nokkuð jöfn og starfa félagsmenn í fjölbreyttu starfsumhverfi, t.d. 

ferðþjónustu, umönnun, matvælaiðnaði, byggingariðnaði og svo framvegis. Félagsmenn 

eru um 3.088, þar af eru 20% af erlendu bergi brotnir. Flestir eru pólskir. Það má segja að 

við búum við fjölbreyttan og alþjóðlegan mannauð félagsmanna.  

Töluverð krafa er gerð á stéttarfélögin í dag og sinna þau almennt fjölbreyttri þjónustu. 

Ferðaþjónustan hefur þanist út og hefur verið mikið að gera í þeim málum varðandi 

kaup, kjör og upplýsingar um réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Vinnustaðaeftirlit hefur 

verið stór þáttur af þeirri vinnu. Gaman er að segja frá því að félagið hefur verið í 

samvinnu við önnur stéttarfélög varðandi vinnustaðaeftirlitið og mælist það mjög vel fyrir 

og verður vonandi okkar framtíðarmúsik. Það eru alltaf að aukast kröfurnar á 

stéttarfélögin og samvinna styrkir getuna til þess að sinna þessu hlutverki.   

 

Félagið hefur tekið í notkun nýjan og glæsilegan innri vef sem er aðgengilegur öllum 

félagsmönnum. Tilgangurinn með vefnum er meðal annars að auðvelda upplýsingaflæði 

til félagsmanna Bárunnar sem starfa víðsvegar á félagssvæðinu. Aðgangur að vefnum 

fæst með því að hafa samaband á skrifstofu félagsins, í síma 480-5000 eða í tölvupósti og 

fá uppgefið lykilorð til innskráninga. Félagið heldur út heimasíðu og facebook síðu. Þar er 

að finna allar upplýsingar varðandi réttindi, orlofshús og almennt það sem félagið hefur 

upp á að bjóða. Ég vil hvetja félagsmenn til þess að koma með ábendingar um hvað má 

betur fara varðandi það að koma upplýsingum til félagsmanna. 

 

Félagið býr yfir góðum miklum mannauð þegar kemur að félagsmönnum og 

starfsmönnum. Það er heiður að fá að vera formaður í slíku félagi. Ég vil færa öllum þeim 

sem lagt hafa félaginu lið á liðnu ári bestu þakkir og megi nýtt átt færa okkur öllum frið og 

farsæld. 

Halldóra Sigr. Sveinsdóttir formaður. 
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Fundur með forseta ASÍ 
 

Stjórn Bárunnar og stjórn Verslunarmannafélags Suðurlands funduðu með Gylfa Arnbjörnssyni forseta ASÍ 
í sal stéttarfélaganna á Selfossi á haustmánuðum. Gylfi fór vítt og breytt yfir stöðuna og hvernig landið 
lægi að hans mati. Hann kynnti Salek sem er skammstöfun fyrir samstarf um launaupplýsingar og 
efnahagsforsendur kjarasamninga. SALEK er afrakstur vinnu sem hófst 2013 með úttekt BSRB, KÍ, BHM, 
ASÍ, SA og samninganefnda ríkis, Reykjavíkurborgar og Sambands íslenskra sveitarfélaga á umhverfi 
kjarasamninga á hinum Norðurlöndunum, þar sem áhersla var lögð á heildarendurskoðun 
samningalíkansins. Með samstarfinu vilja heildarsamtökin stuðla að því að bæta þekkingu og vinnubrögð 
við undirbúning og gerð kjarasamninga með Norðurlöndin sem fyrirmynd. Markmiðið er að auka 
kaupmátt á grundvelli lágrar verðbólgu, lágra vaxta og stöðugs gengis.  Salek er rammasamkomulag sem 
hvert stéttarfélag/landssamband fyrir sig getur unnið út frá. Þá hefur verið gert samkomulag um jöfnun 
lífeyrisréttinda á almennum og opinberum vinnumarkaði. Margar fyrirspurnir komu frá fundarmönnum 
um þetta samningamótel. rammasamkomulag.  

 

Samstarfsverkefni Bárunnar og Bændasamtakanna 

Í sumar var farið af stað með samstarfsverkefni Bárunnar, stéttarfélags, Starfsgreinasambandsins og 
Bændasamtakana um að auka upplýsingaflæði til bænda. Það hefur stórlega færst í vöxt að hingað til 

lands komi ungt fólk til að ferðast og skoða landið í nokkrar vikur 
eða mánuði. Algengt er að fólkið fjármagni veru sína hér með því að 
bjóða fram starfskrafta sína sem sjálfboðaliðar í sveit gegn fæði og 
húsnæði.  

Í auknu mæli auglýsa ferðaþjónustubændur eftir slíkum starfskrafti. 
Oftar en ekki fara ráðningar af þessu tagi fram í gegnum vefsíður 
þar sem fólk býður þjónustu sína eða auglýst er eftir sjálfboðaliðum. 
Slíkar síður eru fjölmargar.  

Niðurstaðan var að Bændasamtökin og Starfsgreinasamband Íslands 
vinni í sameiningu að betra aðgengi að upplýsingum um réttindi og 
skyldur starfsmanna og launagreiðenda til sveita.  Þetta hefur nú 
þegar orðið að veruleika. Upplýsingarnar eru aðgengilegar á 

íslensku og ensku, á heimasíðum beggja sambandanna. Þar eiga vinnuveitendur og þeir sem eru í 
atvinnuleit að geta fundið uppl. um réttindi sín og skyldur.  
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1. maí kröfugangan á Selfossi 
 
 

Á fimmta hundruð manns tóku þátt í kröfugöngu dagsins á staðnum. Gengið var frá húsnæði 
stéttarfélaganna að Hótel Selfossi þar sem boðið var upp á fjölbreytta dagskrá og kaffiveitingar í boði 
stéttarfélaganna. Eva Dögg Einarsdóttir landvörður í Þjóðgarðinum á Þingvöllum og trúnaðarmaður 
Bárunnar flutti einnig ræðu í tilefni dagsins. Fundarstjóri var Halldóra Sigríður Sveinsdóttir formaður 
Bárunnar og ræðumaður dagsins var Hilmar Harðarson formaður FIT, félags iðn– og tæknigreina. 

Hilmar Harðarson 

formaður Fit  
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Hvenær verður starfsnám að vinnu 
 
 

Vinnustaðaeftirlit hefur verið stórhert að frumkvæði ASÍ, undir yfirskriftinni Einn réttur – ekkert 
svindl! Undirritaður var ráðinn inn í verkefnið af MATVÍS sem fulltrúi félagsins 
í þessu eftirliti og ekki vantar verkefnin, sér í lagi í ferðaþjónustu sem hefur 
vaxið ört á síðustu árum. 
Víða er pottur brotinn í starfsemi sem snýr að ferðaþjónustunni. Mikið hefur 
verið rætt og ritað um sjálfboðaliðastörf og nú í auknum mæli starfsnám. Nú 
virðist sem mörg hótel og gististaðir haldi því fram að þau geti tekið að sér 
nema í starfsnám án þess að vera með fagmenntaða aðila til að leiðbeina 
þeim. Starfsnemarnir þurfa að skila af sér fullri vinnuviku sem samanstendur 
af 40 vinnustundum og þurfa að ganga í öll störf á viðkomandi vinnustað. 
Þessir „nemar“ eru ekki á launaskrá og þiggja því ekki laun, eru ekki með 
íslenska kennitölu, ekki skráðir í landið og ekki tryggðir. Þeirra réttur er enginn 

á íslenskum vinnumarkaði en atvinnurekanda allur. 

Þetta er því ekkert annað en nútíma þrælahald þar sem ungt fólk er notað í vinnu, gengur í öll störf 
á hótelum og gistiheimilum, gegn því að fá fæði og húsnæði og í einhverjum tilfellum dagpeninga 
sem eru í mesta lagi 50 þús. krónur á mánuði. Að ógleymdu því sem heldur þessum „nemum“ í 
gíslingu er umsögn sem þau verða að fá frá atvinnurekanda sínum eftir „námið“. Það er nemanum 
nauðsynlegt til að eiga möguleika á útskrift úr sínu námi erlendis. 

Lögin eru einföld hér á landi. Ef þú ert á vinnumarkaði þá skalt þú vera með íslenska kennitölu, 
vera á launskrá og fá greitt að lágmarki samkvæmt þeim kjarasamningi sem gildir fyrir þitt starf. 
Þessir starfsnemar koma ekki eftir hinni hefðbundnu viðurkenndu leið, þeir eru í vinnu og eiga að 
vera skráðir með kennitölu, tryggðir og fá greitt fyrir sína vinnu. Annað er brot á lögum og ætti að 
vera fylgt hart eftir af öllum eftirlitsstofnunum sem koma að eftirliti með vinnumarkaði. 

Óskar Gunnarsson, varaformaður Matvís 

Fræðslunetið—símenntun á Suðurlandi 

Ásmundur Sverir Pálsson  framkvæmdastjóri Fræðslunetsins  lét af 

störfum í byrjun þessa árs. Ásmundur hefur starfað hjá 

Fræðslunetinu frá árinu 2003 og verið framkvæmdastjóri frá árinu 

2006.  Fulltrúar Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna á Suðurlandi 

kvöddu Ásmund í haust og þökkuðu honum fyrir afar gott samstarf 

við stéttarfélögin í gegnum árin. Halldóra S. Sveinsdóttir formaður 

Bárunnar og Gils Einarsson formaður VMS færðu honum blóm og 

bók um sögu ASÍ að þessu tilefni. 
  

Ert þú búin/n að fá greidda 

desemberuppbót? 

Ef ekki hafðu samband við Báruna, 

stéttarfélag sem fyrst. 



   

The main task of trade unions is negotiation of collective agreements that 

ensure minimum rights for all workers. Through collective agreements the 

unions constantly work towards protecting and enhancing workers´ rights, not 

just concerning wages but a range of other rights including sickness absence 

and holiday entitlement, notice period and insurances. The unions also 

provide a broad range of services to its members. 

The union supports many things like.... 

 

 Per diem (for prolonged sickness) and health related support 

 Support in issues concerning employment terms and other workers 

rights 

 Scholarships 

 Holiday apartments, cottages and leisure activities 

 Rehabilitation 
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Remember the Union 

 

Trade union membership pays off !  

The trade unions are an important advocate for you. They negotiate on 

wages and benefits and provide a range of services. They are there for you 

when problems arise, such as unemployment, illness or injuries occur, or if 

there is a serious disagreement in the workplace. Then it is very valuable to 

have a powerful ally in the trade unions. Today, almost all workers in Iceland 

are members of a union. 

 

Together we are strong ! 

BE AWARE OF YOUR RIGHTS, CONTACT YOUR UNION! 
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Did you know...... 

 It is necessary to apply for icelandic ID (kennitala) from National registration office. 

 That you are entitled to a written  job contract no later than 2 months after the first day of 

employment !  

 The contract should include the type and place of work, the hours, a short job description, wages, 

vacation pay, paydays, and the job ratios. It is illegal to work without a contract. 

 Holiday allowance (orlofslaun). 

 The general rule is that you are entitled to two vacation days for each month worked. In all     

 wage contracts, there is a clause concerning holiday allowance. The holiday allowance should 

 e calculated at the time of each wage payment, with a minimum of 10,17% of total wages. The 

 holiday allowance enables you to go on holiday and still receive your regular salaries. When 

 working on a temporarily basis though, the holiday allowance is often paid out directly with your 

 monthly salaries. Pay Statement (payslips) – Collective agreements require that payment of 

 wages must be accompanied with a written pay statement (payslip).  

  Weekly day off – For every seven day period a worker shall have at least one day off from work, 

 which is directly connected to the daily rest. 

   Pension Funds – in Iceland it is mandatory to pay to a pension fund. The employee pays a 
 percentage (4%) and the employer must also pay a percentage (6%). Pension funds are 
 transferable between EEA countries. For information regarding Pension funds visit: www.ll.is 
   Compensation for accidents occurring while on the job - insurance against occupational injury 
 covers employed persons working in Iceland. The occupational injury insurance covers a
 accidents in the course of work.  
 For further information see: www.tr.is/media/erlend-mal/  English.pdf 
 Periods of rest - Workers are entitled to a minimum consecutive period of 11 hours of rest 
 during each 24-hour period and at least one day of rest per week immediately succeeding the 
 daily  minimum period of rest. 
  Absence from work due to sickness. -Worker who is unable to perform his normal duties due to 

 sickness or accidents is entitled to wages for a limited period of time. The minimum rights are 

 two paid days a month.  

  Termination of Employment. - The Icelandic labour market is flexible when it comes to  recruiting 
 and laying off staff. Both employers and worker are though subject to notice periods. The notice 
 periods vary between unions and also depend on the length of employment. The  general rule is 
 that if you have worked less than three months the notice is one week, a month if  you have 
 worked for 3-6 months and up to 3 months if you have worked for longer than 6 months, 
 pending on which sector you work in.  Termination should always be accompanied by a written 
 letter. Your union can give you more detailed i nformation about their notice period rules.  You 
 find their addresses on: www.asi.is/   desktopdefault.aspx/tabid-7/24_read-30  

  Public holidays –There are 15 public holidays in Iceland. They are called “red days” as they are 
 marked in red on Icelandic calendars. For more information about labour laws contact the 
 Icelandic Federation of Labour at www.asi.is. The federation has published brochures about 
 workers’ rights in 9 languages. These brochures as well as ASI (Icelandic Confederation of Labour) 
 handbook. “Icelandic Labour Law,  A Summary of Basic Rights and Obligations on the Private 
 Labour Market” can also be found on  www.eures.is 

 

http://www.ll.is
http://www.tr.is/media/erlend-mal/English.pdf
http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-7/24_read-30
http://www.eures.is
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Don´t forget:  

✔ To save all your pay slips and to make copies of your time 
card.  

✔ That your union contract insures your minimum rights.  

✔ To request membership in your union in writing. Just 
because you are paying dues doesn’t always mean that you 
are enrolled.  

✔ That your union membership entitles you all kinds of 
service from the unions, such as legal assistance in labour 
disputes, vacation housing, reimbursements for language 
classes, professional training, and discounted prices at sports 
clubs.  

✔ To look over your pay slip and to ask questions if you don’t 
understand what the, for example deductions are. The usual 
deductions are for vacation pay, union dues, taxes and 
pension funds.  

✔ Do not hesitate to ask questions regarding your rights. If 
you have inquired at work, called your union and you are still 
not sure, call The Icelandic Confederation of Labour 
(Alþýðusambandið) tel. 535 5600, The EURES office tel.: 554 
7600, The Multicultural and Information Centre 
(Fjölmenningarsetur) tel.: 450 3000 or The Intercultural 
Center (Alþjóðahús) tel.: 530 9300.  
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Sjúkrastyrkir Bárunnar 

Öflug leið til forvarna 

Sjúkrasjóður Bárunnar styrkir sjóðsfélaga m.a vegna sjúkranudds, sjúkraþjálfunar, 
kírópraktors, krabbameinsskoðunar, skoðunar hjá hjartasérfræðingi, vegna kaupa á 
gleraugum, heyrnartækjum, laiser, tæknifrjóvgunar, ættleiðingar, heilsueflingar, 
tannlækninga, dvalar á Heilsustofnun HNLFÍ, viðtalsmeðferðar og áfengis-meðferðar. 

Til þess að eiga rétt  styrkjum þarf félagsmaður að hafa greitt til félagsins það gjald sem 
miðast við 100% starf eða hlutfallslega m.v hlutastarf í félagsgjöld næstliðna 6 mánuði. 

Með umsókn þarf að fylgja gild kvittun frá meðferðaraðila eða verslun. Styrkir úr 

 

Fundur með forsvarsmönnum SGS 
 

Erindrekstur forystu Starfsgreinasambandsins stendur nú yfir þessar vikurnar 
og hefur framkvæmdastjóri, formaður og varaformaður heimsótt 13 
aðildarfélög af 19 á Vestur-, Norður og Suðurlandi auk Reykjaness. Eitt af 
þessum félögum er Báran, stéttarfélag þar sem stjórnarmenn og starfsfólk 
félagsins funduðu með fulltrúm SGS . 
Fundurinn var vel heppnaður. Rætt var um framtíð Starfsgreinasambandsins, 
áherslur og áskoranir verkalýðshreyfingarinnar við forsvarsmenn 
Starfsgreinasambandsins. Stefnt er að því að erindrekstrinum ljúki í febrúar 

og verður þá unnið úr niðurstöðum fundanna og lagðar tillögur að framhaldinu og hvernig 
SGS getur beitt sér með sem bestum hætti. 

Orlofshús stéttarfélaganna 

Fátt er notalegra en að dvelja í orlofshúsi í Bárunnar svartasta skammdeginu. Orlofshús 

félagsins eru vinsæl yfir vetrartímann og helgarnar eru bókaðar með löngum fyrirvara. Þess 

má geta að eldri félagsmenn geta sótt um húsin í miðri viku yfir vetrartímann á góðu verði. 

Sjá nánari upplýsingar á orlofsvef Bárunnar www.baran.is 

http://www.baran.is


14  

 

 

  

 

Nýtt námskeið fyrir félagsliða 
Fræðslunetið, Báran, stéttarfélag og Þórkatla Þórisdóttir hafa verið í samstarfi um að þróa nýtt 
fagnámskeið fyrir félagsliða. Fulltrúi Bárunnar, stéttarfélags í þessari var Ragnhildur Eiríksdóttir félagsliði.  
Námskeiðið ber heitið „Faglegar nálganir og persónulegur styrkur“ er 15 stundir og  haldið hjá 
Fræðslunetinu á Selfossi. Um er að ræða námskeið sem er liður í að efla  endurmenntun fyrir félagsliða.  

 

 

 

 

 

Efni námskeiðsins er: Hvernig á að efla og viðhalda faglegri nálgun og eldmóði? Beitt verður fjölbreyttum 
aðferðum við að virkja hæfileika s.s. til faglegra og árangursríkra samskipta, að auka persónulegan styrk 
og fleira. Verkfærataska félagsliða skoðuð og bætt í hana. Áætlað er að halda námskeiðið á komandi ári. 

Er trúnaðarmaður á vinnustaðnum? 

Ef ekki, af hverju? 

Eru vinnufélagarnir fimm eða fleiri sem greiða í sama stéttarfélag? Þá er um að gera að ræða málin á 

kaffistofunni og hafa síðan samband við stéttarfélagið. Báran, stéttarfélag býður félagsmönnum upp á 

aðstoð við að koma upp trúnaðarmannakosningum. Hægt er að fá aðstoð við útbúa auglýsingar vegna 

trúnaðarmannakjörs, gerð atkvæðaseðla og eftirlit með kosningunni. Fulltrúi félagsins mætir með 

kjörkassa á staðinn.  

Reynslan hefur sýnt sig að þar sem trúnaðarmenn eru, þar eru vandamálin færri. Þannig að það er bæði 

hagur atvinnurekenda og félagsmanna að hafa öflugan trúnaðarmann. Góður trúnaðarmaður þarf að 

hafa áhuga á vellíðan eigin vinnufélaga og vera tilbúinn aðstoða þá vegna kjaratengdra mála þegar þess 

er þörf.  

Báran, stéttarfélag býður trúnaðarmönnum upp á öfluga fræðslu og eiga trúnaðarmenn rétt á að geta 

sinnt þeirri fræðslu á vinnutíma. Fyrirhugað er á vormisseri 2017 að hafa trúnaðarmannanámskeið frá 

Félagsmálaskóla Alþýðu er góður grunnur fyrir starf trúnaðarmannsins.  

 

Hafðu samband við skrifstofu Bárunnar, stéttarfélags og pantaðu fulltrúa á vinnustaðinn við fyrsta 

tækifæri. 
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Vel heppnaðir fræðsludagar 
 
 

Fræðsludagar stéttarfélaganna við suðurströndina voru haldnir 4. til 6. október á Hótel Örk í 
Hveragerði.  Þar voru samankomnir trúnaðarmenn og stjórnir Bárunnar stéttarfélags, Drífanda, 
stéttarfélags, Verkalýðsfélags Suðurlands, Verkalýðsfélags Grindavíkur og Verkalýðs- og sjómannafélags 
Sandgerðis. 
Henný Hinz, deildarstóri hagfræðideildar ASÍ fór yfir breytingar á lífeyrissjóðskerfinu.  Maríanna 

Traustadóttir, jafnréttisfulltrúi hjá ASÍ fjallaði um 
jafnréttismál út frá ýmsum sjónarhornum, Hjalti Tómasson 
og Óskar Hafnfjörð Gunnarsson, eftirlitsfulltrúar fluttu erindi 
um eftirlit á vinnustöðum, Halldór Oddsson, lögfræðingur 
hjá ASÍ var með fræðsluerindi um verktakavinnu og 
Steinunn Stefánsdóttir, sálfræðingur hélt erindi um erfið 
samskipti á vinnustöðum. 
 
Í lok fyrri dags námskeiðs var farið í vel heppnaða 
heimsókn í Landbúnaðarháskóla Íslands í Ölfusi þar sem 
Guðríður Helgadóttir  forstöðumaður tók á móti hópnum. 
Einnig var orlofsbyggðin Ölfusborgir heimsótt. Sigurlaug B. 
Gröndal verkefnastjóri Félagsmálaskóla alþýðu kynnti 
sögu staðarins. 
Þetta er í fyrsta sinn sem Báran, stéttarfélag tekur þátt í 

þessu samvinnuverkefni stéttarfélaganna við Suðurströndina. Þátttakendur voru sammála um að erindin 
voru fróðleg, skemmtileg og koma að góðu gagni þegar kemur að trúnaðarmannahlutverkinu. 
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Gaman og alvara 

Jólafundur trúnaðarmanna var haldinn í desember og slegið var á léttari 

strengi. Fyrst og fremst var tilgangur fundarins að koma saman og eiga 

notalega stund yfir góðum mat á aðventunni. Þar gafst trúnaðarmönnum 

tækifæri til að hittast og skiptast á skoðunum. Formenn fóru yfir starfsemi 

félaganna og starfið framundan.  Sigurlaug Gröndal hjá Félagsmálaskóla 

alþýðu hélt erindi um einelti á vinnustöðum. Í lokin hélt Theodor Francis 

Birgisson fyrirlestur um samskipti á vinnustað. Í lokin voru trúnaðarmenn 

leystir út með jólaglaðning. 
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Almenni samningurinn milli SGS og SA  82.000. kr. 

Bændasamtök Íslands og SGS  82.000 kr. 

Landsamband smábátaeigenda og SGS  82.000 kr. 

Samningur  Dvalarh. Kumbaravogs og Bárunnar 106.250 kr. 

Kjarasamningur SGS og NPA miðstöðvarinnar kr. 82.000 

Samningur Ríkissjóðs og SGS  82.000. kr. 

Samningur SGS og Launanefndar sveitarf. 106.250 kr. 

Desemberuppbót 2016 
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 Mínar síður — Nýr innri þjónustuvefur Bárunnar  

Fyrr á þessu ári var var tekinn í notkun nýr og glæsilegur innri vefur Bárunnar, stéttarfélags sem 
er aðgengilegur öllum félagsmönnum.  Tilgangurinn með vefnum er meðal annars að auðvelda 
upplýsingaflæði til félagsmanna Bárunnar sem starfa víðsvegar á félagssvæðinu. 

Til að fá aðgang að þjónustuvefnum þarf að hafa samband við skrifstofu félagsins í síma 

480-5000 eða í tölvupósti baran@baran.is og fá uppgefið lykilorð til innskráninga. 

Á þjónustuvefnum er margvísleg þjónusta fyrir félagsmenn, má þar nefna: 

 Yfirlit yfir iðgjöld sem borist hafa til félagsins. 

 Yfirlit yfir greiðslur sem félagsmaður hefur þegið úr sjóðum félagsins. Má þar nefna greiðslur 
úr sjúkrasjóði (sjúkradagpeninga og sjúkrastyrki), greiðslur úr fræðslusjóðum, 
vinnudeilusjóði o.fl. 

 Einnig eru aðgengilegar upplýsingar úr orlofskerfi, punktasaga ásamt úthlutuðum 
orlofshúsum. 

 Ýmsar umsóknir eru nú aðgengilegar á þjónustuvefnum, má þar nefna umsóknir úr sjóðum 
félagsins, beiðni um nýtingu persónuafsláttar og umsóknir um orlofshús. 

Er það von okkar að þessi þjónustuvefur auðveldi félagsmönnum upplýsingaöflun um stöðu 
sína og bæti aðgengi að þeirri þjónustu sem félagið veitir. 

Hnappurinn til að opna innri vefinn er efst til hægri á heimasíðu félagsins. 

INNRI VEFUR 

http://minarbaran.icelink.is/
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Fræðsluferð starfsmanna Kumbaravogs 

Starfsfólk Kumbaravogs fóru til Póllands í fræðsluferð . Alls voru  þátttakendur13  í 
ferðinni. Heimsótt voru pólsk hjúkrunarheimili í Kraká og Varsjá. Ferðin var mjög vel 
heppnuð og var vel tekið á móti hópnum hvar sem komið var. Gaman  er að geta þess að 
Sveitamennt fræðslusjóður félagsmanna styrktu þær stöllur til ferðarinnar.  Farið var í 
sambærilega ferð árið 2014. 
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