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Nú er árið 2012 að renna sitt skeið og má með sanni segja, að það hafi 
verið viðburðarríkt og annasamt eins og undanfarin ár. Um hver áramót 
er ákveðin hefð að líta yfir farinn veg, vega og meta kosti og galla liðins 

árs. Starfið hjá stéttarfélögunum hefur verið margþætt og áhugavert. Stéttarfélögin 
á Suðurlandi hafa verið í miklu og góðu samstarfi og má þar nefna 1. maí sem 
hefur fest sig í sessi sem hátíðisdagur með skrúðgöngu og samverustund allra al
durshópa. Við hjá Bárunni, stéttarfélagi og Verslunarmannafélagi Suðurlands höf
um lagt áherslu á að efla kynningarstarf  félaganna, gera þau sýnilegri, efla vinnu
staðaeftirlit, auka fræðslu og skemmtifyrirlestra. Það er alltaf  mat hvers og eins 
hvort okkur hafi miðað eitthvað í þessari viðleitni okkar. Félagsmenn hafa verið 
ötulir og ósérhlífnir við félagsstarfið og gott að leita til þeirra. Getum við sagt með 
stolti að allir hafi verið tilbúnir að vinna fyrir félögin ef  til þeirra hefur verið leitað. 
Okkar sýn er stór og öflug verkalýðshreyfing á Suðurlandi sem getur látið að sér 
kveða. Það gerum við með þeim félagsmönnum sem að þessum félögum standa. 
Blaðið okkar Eljan kemur nú út í sjötta sinn, fullt af  efni sem kemur okkur íbúum 
Suðurlands við. Við viljum þakka stjórnendum MS á Selfossi og Héraðsskjalasafni 
Árnesinga hjálpina, og öllum þeim sem hafa lagt hönd á plóg við þessa útgáfu.  
Kæru félagar, við óskum ykkur og fjölskyldum ykkar gleðilegra jóla og farsældar á 
nýju ári, um leið og við þökkum samfylgdina.

Fyrir hönd ritstjórnar,
Halldóra Sigr. Sveinsdóttir, formaður Bárunnar, stéttarfélags
Gils Einarsson, formaður Verslunarmannafélags Suðurlands
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Þing Alþýðusambands Íslands var haldið í októ
ber. Á þinginu voru til umfjöllunar mörg mál 
varðandi stefnumörkun Alþýðusambandsins. 

Má þar nefna kjaramál, Evrópumál, atvinnumál, hús
næðismál og lífeyrismál. Líflegar umræður voru um 
mörg þessara mála og má þar nefna helst lífeyris og 
húsnæðismál. Verðtryggingin var fyrirferðamikil á þin
ginu og tekist á um fleiri en eitt sjónarmið. Fulltrúar 
félaganna á Suðurlandi tóku virkan þátt í umræðum, 
bæði úr ræðustól og í vinnuhópum. Ljóst er, að það er 
viðkvæmt og vandmeðfarið þegar gæta þarf  hagsmuna 
mismunandi hópa félagsmanna. Ályktanirnar sem 
samþykktar voru á þinginu má nálgast á heimasíðu ASÍ. 
Halldóra Sigríður Sveinsdóttir, Örn Bragi Tryggvason 
og Hjalti Tómasson voru fulltrúar Bárunnar, stéttarfé

Líflegar umræður 
á ASÍ þingi 

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

virk.is

Almenni samningur milli SGS og SA  50.500 kr.
Samningur f.h. Ríkissjóðs og SGS  50.500 kr.
Samningur SGS og Launanefndar sveitarf. 78.200 kr.
Samningur SA vegna Sólheima við Báruna 50.500 kr.
Samningur Dvalarh. Kumbaravogs    78.200 kr.
Vinnustaðasamningur MS     50.500 kr.
Bændsamtök Íslands og SGS    50.500 kr.
Landsamband smábátaeigenda og SGS 50.500 kr.
Landsvirkjun og SGS      85.672 kr.

Verslunarmannafélag Suðurlands

Desemberuppbót árið 2012 er kr. 57.300.

Báran, stéttarfélag

Til stendur að halda starfslokanámskeið í samstarfi við Fræðslunet Suðurlands. 
Námskeiðið verður haldið á vormisseri 2013. Nánari upplýsingar er hægt að nálgast 

eftir áramót á heimasíðu félaganna www.baran.is og www.vms.is 

Desemberuppbót 2012

lags á þinginu. Fulltrúar Verslunarmannafélags Suðurlands voru Gils Einars
son og Kristján Hálfdanarson. Var það mál fulltrúa Bárunnar og VMS að 
þingið hefði tekist nokkuð vel, þó ekki hafi allt farið að óskum allra.
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Trúnaðarmaðurinn er öflugur 
tengi liður milli fyrirtækja og 
stéttarfélaga. Margir leita til 

trúnaðarmanna til að fá upplýsingar 
um réttindi og styrki úr sjóðum 
félagsins. Einn af  þeim sem sinnt hefur 
þessu hlutverki er Magnús Ragnar 
Magnússon trúnaðarmaður Bárunnar, 
stéttarfélags á Sólheimum i Grímsnesi. 
Eljan heimsótti Magnús í vinnuna og 
ræddi við hann um jólaundirbúninginn 
og hlutverk trúnaðarmannsins. 

Hver er maðurinn?
Ég er ættaður frá Þorlákshöfn, en er 

búsettur á Selfossi. Ég vinn á Sólheimum í 
Grímsnesi og þjónusta fólk sem er í 
sjálfstæðri búsetu. Í sjálfstæðri búsetu búa 
29 einstaklingar. Ég er búinn að vinna þar 
frá árinu 2008. Ég er fjölskyldumaður, er 
trúlofaður og á þrjú börn.

Hvernig líkar þér við 
trúnaðar mannastarfið?

Ég kann ágætlega við hlutverk trúnaðar
mannsins. Það hefur reyndar ekki alltof  
mikið reynt á það, en samt hafa komið upp 
tilfelli, þar sem ég hef  komið að sem 
trúnaðarmaður. Það hefur skilað sér alveg 
ótrúlega vel, bæði til atvinnurekanda og 
félagsmanna. Trúnaðarmaðurinn er klár
lega gagnlegur fyrir báða aðila. Ég fæ 
stundum fyrirspurnir frá vinnufélögum um 
kjarasamningana. Það er ekki endilega 
hlutverk trúnaðarmannsins að vita alla 
hluti. Þegar maður fær flóknari fyrirspurnir 
vísar maður ýmist á samningana, vefinn 
eða á skrifstofu félagsins. 

Hvernig er jólaundirbúningnum háttað 
hjá fjölskyldunni?

Við höldum í fasta siði eins og margar 
aðrar fjölskyldur og þá má fyrst nefna 
baksturinn. Kærastan er mjög dugleg í 
undirbúningnum og bakar sörur og ýmsar 
aðrar smákökur fyrir jólin, ásamt því að sjá 
um skreytingar og fleira því um líkt. Það er 
líka mikil stemning og tilhlökkun að fara og 
velja jólatréð. Þá finnst manni jólin vera að 

koma. Það er stór hluti af  jólastemningunni 
að finna ilminn af  jólatrénu berast um 
húsið.

Einhverjir fastir siðir?
Eftir að við fluttum hingað á Selfoss 

höfum við boðið tengdaforeldrum mínum 
í mat. Við höfum alltaf  hamborgarhrygg á 
aðfangadagskvöld og það hefur ekki breyst 
neitt í gegnum árin. Maturinn á 
aðfangadagskvöld er það stór hluti af  
jólunum og sem dæmi má nefna að þrátt 
fyrir að vera fárveikur ein jólin, lét ég mig 
hafa það að borða matinn. Það hafði sín 
eftirköst, en ég gat bara ekki sleppt 
jólamatnum. Jólin eru bara einu sinni á ári 

Fjölskyldan mikilvægust 
um hátíðarnar

og maður vill að 
sjálfsögðu ekki sleppa 
þeim. Við höfum reynt 
að fara í kirkju á 
aðfangadagskvöld, en 
það hefur ekki verið 
mikill tími til þess 
síðustu ár eftir að börnin 
komu til sögunnar. Að 
öðru leyti eru jólin 
hefðbundin. Við erum 
með ung börn og það er 
mikil tilhlökkun hjá 
þeim fyrir jólunum. Að 
sjálfsögðu litar það jól 
fjölskyldunnar.

Hefur þú verið að vinna um hátíðarnar?
Ég hef  ekki þurft að vinna upp frá á 

aðfanga dagskvöld en hef  verið í vinnu yfir 
áramót. Íbúar Sólheima hlakka mikið til 
jólanna. Það er mjög gaman að koma að 
þeim undir búningi og að vinna upp frá í 
kringum hátíð arnar. En maður sakn ar samt 
fjöl skyld unnar, þeg  ar svo leiðis er. Á 
gamlárs kvöld eru flug eldar og allur pakk
inn eins og hann best gerist. Síðan er farið 
á Grænu könnuna og vakað fram á nótt. 
Þarna kann fólk að skemmta sér. Annars er 
allstaðar gott að vera um hátíðarnar ef  
maður er með fólki sem manni þykir vænt 
um, þótt fjölskyldan sé alltaf  mikilvægust.
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Starfsgreinasamband Íslands hélt 
málstofu um ræstingar að Sætúni 1 í 
Reykjavík, þriðjudaginn 20. nóvember 

sl. Mæting var góð og erindin sem flutt 
voru vöktu mikla athygli. Athyglisverð 
erindi komu frá tveim fulltrúum Bárunnar, 
þeim Jóhönnu Guðmundsdóttur, starfs
manns við ræstingar á Heilbrigðis stofnun 
Suðurlands og Kristrúnu Agnarsdóttur, 
þjónustustjóra hjá ISS Ísland. Þær ræddu 
um stöðuna í ræstingarmálum, launakjör, 
starfsaðstöðu og ekki síst, framtíðarsýn 
sína. Óhætt er að segja að framlag þeirra 
vakti mikla athygli, og greinilegt að 
fundarmenn höfðu mikið gagn af  því að 
heyra raddir fólksins sem er að vinna við 
þessi störf. 

 Fróðleg málstofa um  ræstingarTelur þú að það verði 
átök á vinnumarkaði 
eftir áramót?

Kristján Þorsteinsson
Mér finnst það ekki ólíklegt, allavega hjá 
sumum stéttum.

Þorsteinn Gunnar Þórðarson
Já, ég held það verði átök.

Guðný Sigurðardóttir
Ég hef  svo sem ekki hugleitt það en ég 
er bjartsýn að eðlisfari.

Óskar Arilíusson
Ég vona að það verði, við verðum að 
bregðast við lækkandi kaupmætti og 
breyta hugsunarhætti ráðamanna.

Hótelmiðar á góðu verði fyrir félagsmenn

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

8.000 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.
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Í vinnustaðaheimsóknum Bárunnar, stéttarfélags og  Verslunarmannafélags 
Suðurlands á síðustu misserum hefur verið mjög áberandi í umræðunni 
stéttarfélagsaðild starfsmanna fyrirtækja. Viðmælendur virtust almennt ekki 
meðvitaðir um hvaða meginreglur gilda varðandi stéttarfélagsaðild. Ýmsar 
spurningar fylgdu í kjölfarið og ætlum við að reyna að svara þeim hér.

Starfsfólk 
stéttarfélaganna
er reiðubúið til 
aðstoðar

Hugrún Kristín

Þór

ÞórunnHjalti 

Halldóra

Inga Margrét

GilsÁgústa

„Þarf ég að greiða í stéttarfélag?“

	Samkvæmt lögum frá 1980 nr. 55 er  atvinnurekendum gert skylt að halda eftir af launum 
starfsmanna iðgjaldi til viðkomandi stéttarfélags samkvæmt þeim reglum, sem kjarasamningar 
greina. Samkvæmt 74. gr. stjórnarskrárinnar um félagafrelsi og ákvæðum l. 55/1980  er launafólki 
frjálst að standa utan stéttarfélaga þótt því beri aftur á móti skylda til þess að taka þátt í fjármögnun 
kjarnahlutverks stéttarfélaganna sem er að gera lágmarks kjarasamninga sem ná til allra óháð 
formlegri félagsaðild.  

 „Ef ég skipti um félag missi ég þá öll réttindi?“

	Ef iðgjald er greitt til félaga innan ASÍ flytur viðkomandi réttindin á milli stéttarfélaga.

„Er ekki  sama í hvaða stéttarfélagi ég greiði?“

	Stéttarfélögin hafa gert samkomulag um félagssvæðin. Í lögum hvers félags eru  félagssvæðin 
tilgreind. Félagssvæði Bárunnar, stéttarfélags er Árnessýsla nema Ölfus og Hveragerði. 
Félagssvæði Verslunarmannafélags Suðurlands er Árnessýsla, Rangárvallasýsla og Vestur 
Skaftafellssýsla. Þeir sem starfa á þessum ákveðnu félagssvæðum greiða til þess félags sem 
félagssvæðið tilheyrir. 

„Get ég valið um stéttarfélag á sama félagssvæði?“

	Ef tvö félög eða fleiri eru aðilar að sama kjarasamnigi í sömu starfsgrein á sama félagssvæði er 
hægt að velja félag. 

„Hvað græði ég á því að greiða í stéttarfélag?“

	Flest félög ganga eins langt og hægt er varðandi réttindi félagsmönnum til handa. Félögin eru með 
sjúkradagpeninga, sjúkrastyrki, starfsmenntasjóði, orlofshús, og almenna lögfræðiþjónustu fyrir 
félagsmenn. Einnig starfar Virk starfsendurhæfingarsjóður á vegum stéttarfélaganna.

„Hvað gerir Virk fyrir mig?“

	Ef starfsgeta þín er skert vegna heilsubrests getur þú leitað aðstoðar hjá ráðgjafa sjúkrasjóðs 
stéttarfélagsins þíns. Ráðgjafinn aðstoðar þig við að efla færni þína og vinnugetu.  Þjónustan 
miðar að því að efla styrkleika þína og draga úr áhrifum hindrana á vinnugetu og þátttöku á 
vinnumarkaði. 

 „Getur atvinnurekandinn ákveðið í hvaða félag ég greiði?“

	Atvinnurekanda ber að fara eftir þeim reglum sem gilda á vinnumarkaði og getur ekki  ákveðið 
fyrir hönd starfsmanna fyrirtækisins til hvaða félags þeir eiga að greiða.

„Eru sömu laun í öllum stéttarfélögum?“

	Í öllum kjarasamningum er kveðið á um lágmarkslaun sem þýðir að ekki megi greiða lægra en 
lágmarkstaxta. Engin kjarasamningur eða stéttarfélag hamlar því að ekki megi greiða meira.  Það 
er öllum frjálst að greiða góð laun óháð félagsaðild. Öll félög hvetja til bættra kjara. Lágmarkstaxti 
er ekkert lögmál.

Vonandi svarar þetta einhverjum spurningum. Ýmsar upplýsingar eru á heimasíðum félaganna 
varðandi kaup og kjör. Viljum við hvetja félagsmenn til þessa að fylgjast með heimasíðunum. 

Slóðin er  www.baran.is og www.vms.is

Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna að Austurvegi 56 er opin alla virka daga frá kl. 08:00-16:00.

Í hvaða stéttarfélagi ert þú? Eitt af  þeim málum sem verkalýðshreyfingin hefur látið 
til sín taka frá upphafi, eru húsnæðismál. Hún barðist 
fyrir og fékk framgengt, að sett var á fót húsnæðiskerfi, 

sem sniðið var að þörfum þeirra sem minnst hafa handa á 
milli, aðallega verkafólki. Þetta kerfi nýttist ungu fjölskyldufólki 
sem var að koma undir sig fótunum. Lengi vel skapaði þetta 
einfalda kerfi möguleika fyrir láglaunafólk, að eignast þak yfir 
höfuðið. Í boði voru lán sem tóku mið af  greiðslugetu fólks. 
Nánast er ógerlegt fyrir fólk með lágar eða milli tekjur að koma 
sér þaki yfir höfuðið hvort sem er á leigumarkaði eða húsnæði 
til eignar. Það segir sig sjálf  að laun um 200.000 duga hvorki 
fyrir nauðþurftum né húsnæðiskostnaði.  

Á nýafstöðnu þingi ASÍ var þetta hagsmunamál mjög til 
umræðu og voru fundarmenn sammála um að á þessu yrði að 
taka. Fulltrúar Bárunnar, stéttarfélags og Verslunarmannafélags 
Suðurlands, meðal annarra, lögðu mikla áherslu á, að ASÍ beitti 
sér fyrir því af  krafti, að þrýsta á stjórnvöld að endurvekja 
félagslega húsnæðiskerfið. Félögin settu fram kröfu um að 
leigumarkaður verði efldur, að verkalýðshreyfingin hafi 
aðkomu að nýju kerfi húsnæðisbóta og að teknar verði upp 
sérstakar skattaívilnanir fyrir ungt fólk sem er að koma út á 
íbúðamarkaðinn.

Í þessu sambandi kom verðtryggingin að sjálfsögðu til 
umræðu. Ekki þarf  að fara í neinar grafgötur með það, að 
öllum ofbýður það vaxtaokur sem viðgengst hér á landi og 
hvernig verðtryggingin leikur heimili landsins. Í því samhengi 
skiptir máli hin grímulausa láglaunastefna sem rekin er jafnt af  
stjórnvöldum og atvinnurekendum. Þegar öllu er á botninn 
hvolft, skilar hún hvorki samfélaginu né launþegum nokkru, 
nema vaxandi skuldasöfnun og erfiðleikum sem versna frá ári 
til árs. Öllum er ljóst, nema kannski stjórnvöldum, að þetta 
ástand getur ekki varað lengur og grípa verður til aðgerða, til 
að hlífa heimilunum. Þetta verður að gerast á kostnað 
fjármálastofnana. Þær hafa nógu lengi fengið frjálst veiðileyfi í 
vasa almennings og er mál að linni. Stór hluti þess fjármagns 
sem sogið er af  heimilunum endar á reikningum vogunarsjóða 
erlendis. Þessir sjóðir hafa ekkert lagt af  mörkum til samfélags 
okkar, annað en að vofa yfir alþýðu landsins eins og hrægammar 
og hrifsa til sín afrakstur vinnu fólksins. Sjóðirnir njóta til þess 
stuðnings íslenskra laga, sem voru sett af  hinu háa Alþingi, til 
stuðnings sérhagsmunaaðilum sem láta sig hag heimilanna 
minnstu skipta. Í það minnsta er ekki að sjá á aðstöðumun 
lántakenda og lánveitenda, að jafnræðis hafi verið gætt í 
lagasetningum. Dómar hæstaréttar eru þó vísbending um að 
breyting sé að verða á þeirri hugsun.

Bættur hagur heimilanna verður að vera í forgangi, og það 
verður ekki gert nema koma böndum á fjármálastofnanir. 
Fjölskyldur á hrakhólum munu aldrei öðlast það öryggi, sem er 
undirstaða allrar velferðar. Þau sem helst þurfa að líða fyrir 
þessa fátæktargildru eru börnin. Það er á okkar ábyrgð að 
tryggja þeim öryggi, velsæld og möguleika til þroska. Það er á 
okkar ábyrgð að gefa ungum fjölskyldum tækifæri til að skapa 
sér tilverugrundvöll. Erlendir vogunarsjóðir eru hinsvegar ekki 
á okkar ábyrgð.

Hjalti Tómasson

Eru vogunarsjóðirnir 
á okkar ábyrgð?
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Fundur stéttarfélaganna á Suðurlandi 
með þingmönnum Suðurkjördæmis, 
var haldinn að Hótel Selfoss í 

október. Á fundinn mættu fjórir af  tíu 
þingmönnum, Björgvin G. Sigurðsson, 
Ragnheiður Elín Árnadóttir, Sigurður Ingi 
Jóhannsson og Unnur Brá Konráðsdóttir. 
Fundurinn var líflegur og eftir að þingmenn 
höfðu komið upp og svarað spurningum 
stéttarfélaganna voru leyfðar spurningar úr 

Góður fundur með þingmönnum 
Suðurkjördæmis

sal. Áhyggjur Sunn
lendinga komu greini
lega fram í spurn
ingum fundar manna 
til þing manna. Spurn
ingar um at vinnu  mál 
og slæma stöðu heilsu
gæslu og lög reglu mála 
á svæð inu voru fyrir
ferða miklar.

Fram kom í máli þingmanna að töluverð 
óánægja ríkir í þeirra röðum með framgang 
rammaáætlunar um orkunýtingu. Voru 
þingmenn sammála, að áríðandi væri að 

taka hana út úr því pólitíska þrasi sem hún 
situr föst í, koma henni aftur í faglega 
umfjöllun, og afgreiða hana sem fyrst. 
Töluðu þingmenn um að deilan væri 
hugmyndafræðileg, milli þeirra sjónarmiða 
að nýta landsins gæði og þeirra sem vildu 
stíga varlega til jarðar í þeim efnum. 

Halldóra Sveinsdóttir, formaður Bár
unnar, stéttarfélags taldi ófært að þing
heimur deildi harkalega um hugmyndafræði 
meðan heimilin í landinu brynnu upp og 
atvinnuleysi færi vaxandi. Hvatti hún 
þingmenn til að sameinast í þeirri aðkallandi 
vinnu að koma heimilum og einstaklingum 
til bjargar og leggja hugmyndafræðilegan 
ágreining til hliðar.

Félagsfundur Bárunnar, stéttarfélags 
var haldinn í september sl. á Hótel 
Selfossi. Á fundinum komu fram 

áhyggjur margra félagsmanna af  væntan
legri endurskoðun samninga eftir áramót. 
Ekki þótti mikil ástæða til bjartsýni eins og 
kemur fram í eftirfarandi ályktun, sem 
fundurinn samþykkti í lok fundar.

Hér er ályktunin sem fundurinn sendi frá 
sér:

Félagsfundur Bárunnar, stéttarfélags 
haldinn á Hótel Selfossi 19. september 
2012 krefst þess að ríkisvaldið standi að 
fullu við þau loforð sem gefin voru í 
tengslum við kjarasamning sem undir
ritaður var árið 2011.

Svikin hafa verið loforð um sambærilega 
hækkun launa og almannatrygginga og 

Félagsfundur 
Bárunnar ályktaði um 
stöðu kjarasamninga

hvar er atvinnuuppbyggingin eða úrbæt
urnar í atvinnumálunum sem gefa einhverja 
ástæðu til bjartsýni? Verð bólgu markmið 
hafa ekki náðst og reikningurinn lendir af  
því meiri þunga á fólki eftir því sem launin 
eru lægri.

Meðan launaskrið er hafið í sumum 
starfsgreinum eru kjör þeirra lægst launuðu 
enn undir hungurmörkum. Verði ekki 
staðið við gefin loforð munu kjör þeirra 
sem fastir eru í viðjum lágmarkstaxta 
versna til muna.

Fundurinn krefst þess, að horfið verði 
frá þeirri láglaunastefnu sem ríkisvaldið 
hefur forgöngu um með aðgerðum sínum. 
Það getur ekki verið þjóðhagslega 
hagkvæmt að halda hluta þjóðarinnar í 
fátæktargildru, sem leggur sífellt meiri 

byrðar á herðar ríkisvalds og sveitarfélaga á 
kostnað þeirra sem þó hafa haldið vinnu 
sinni. Lægstu taxtar verða að hækka og 
þeirri fullyrðingu að launahækkanir þeirra 
launalægstu skapi óstöðugleika í 
efnahagslífinu, er vísað til föðurhúsanna. 
Þar er annarra skýringa að leita.

Félagsfundur Bárunnar, stéttarfélags 
minnir á, að félagið var eitt þriggja 
aðildarfélaga ASÍ sem vildi fella samningana 
við síðustu endurskoðun. Þá kom fram að 
ástæðan var fyrst og fremst vantraust á 
ríkisstjórnina sem því miður virðist hafa 
verið á rökum reist.

Báran, stéttarfélag krefst þess að íslenskt 
launafólk verði losað úr viðjum þeirrar 
láglaunastefnu sem rekin er í íslensku 
samfélagi.
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og jók hún heyfeng bænda veru lega. Í að
drag anda Flóa á veitunnar og á framkvæmda
tímanum var farið að velta fyrir sér stofnun 

stórs mjólkur bús sem gæti 
fullnægt þörf um bænda við 
aukna mjólk ur fram leiðslu. 
Helst  komu þá  
til greina þrír 
staðir. Reykir í 
Ölfusi þar sem 
nota mætti jarð
hitann við vinns
luna, Skeggja  
staðir í 
Hraun   gerðis   hr
eppi þar sem 
rjómabú hafði 
verið áður við 
Hróars  ho l t s  læk , 

sem lagðist niður vegna breyttra 
aðstæðna við á  veit  una og 

Ölfusár 
brú sem 
var talin vel í 
sveit sett sam
göngu lega. Stofn
fundur mjólk ur 
búsins var haldinn 
að Skeggja stöðum 
í Hraun gerðis
hreppi þann 10. 
desember 1927. 
Eftir miklar um
ræður var ákveðið 
að mjólkur búið 
skyldi rísa við 

Ölfusár brú í landi Laugar dæla. „Þegar farið 
var undir búa byggingu mjólkurbús í Fló
anum lýsti Eggert Bene diktsson bóndi í 
Laugar dælum því yfir að hann skyldi gefa 
land undir búið ef  það yrði byggt í landi 
Laugardæla“ (Flóabúið saga MBF í 60 ár, 
bls. 48). 

Mjólkurbúið tók til starfa þann 5. 
desember 1929. Carl Jörgensen, danskur 
mjólkur fræðingur, var ráðinn fyrsti 
mjólkurbús stjór inn. Í upphafi þurfti að 
ráða danska mjólkur fræðinga til búsins því 
verk þekkingu 

skorti hjá Íslend
ing um. Þessir dönsku mjólkur fræðingar 
áttu eftir að verða upphafið að því danska 
samfélagi sem blómgaðist á Selfossi í sátt 
við þá Íslendinga sem einnig unnu við 
búið. Enda áttu margir þessara dönsku 
manna eftir að setjast hér að til frambúðar 
og kvænast íslenskum konum. Enn má sjá 
og heyra dönsk ættarnöfn í byggðarlaginu. 
Árið 1930 var opnað mjólkurbú í 
Hveragerði því ekki höfðu allir verið sáttir 
við staðarvalið í landi Laugardæla. Var 
þetta bú starfrækt nokkur ár en árið 1938 
kaupir Mjólkurbú Flóamanna og Kaupfélag 
Árnesinga allar eignir Ölfusbúsins og var 
þar rekin mysu ostagerð til ársins 1942. 
Claus Bryde var ráðinn mjólkurbússtjóri 
árið 1936 og gegndi  því starfi til ársins 
1942. Þá tók fyrsti íslenski bústjórinn við 
en það var Stefán Björnsson 
mjólkurverkfræðingur frá Hnefilsdal á 

8

Líklegast gera fæstir af  yngri 
kynslóðinni hér á Suðurlandi sér 
grein fyrir þeim mikla krafti, sem 

samvinna manna um allt Suðurland leysti 
úr læðingi á fyrrihluta síðustu aldar. 
Grunnur var þá lagður að einu stærsta 
fyrirtæki Suðurlands í matvælaframleiðslu 
og jafnvel landsins alls,  sem enn starfar og 
allir landsmenn þekkja. Sagan verður ekki 
rakin hér í smáatriðum, heldur stiklað á 
stóru í máli og myndum sem sýna þessa 
samfelldu  sam vinnusögu. Saga fyrir tæk
isins – MBF, er óslitin allt frá 1929 til 
dagsins í dag, eða í 83 ár. Það eru sjálfsagt 

margir sem ekki þekkja þá sögu, né vita að 
MS á Selfossi hét áður Mjólkurbú 

Flóamanna og var samvinnufélag mjólkur
bænda. 

Forsöguna má rekja allt til ársins 1922, að 
hafist var handa við aðveituskurð við Hvítá 
á Brúnastaðaflötum í Hraungerðishreppi 
og skyldi Hvítá þar með nýtt til áveitu á 
Flóann. Flóaáveitan var tilbúin árið 1927 

Samvinna um Suðurland
Mjólkurbú Flóamanna fullbyggt 1930

Frá vinstri: Óþekktur, Borgar Þorsteinsson 
og Helga við ostaþvott.

Hver er á myndinni?

Hróðný Sigurðardóttir og 

Sigríður Þorvaldsdóttir vinna 

við átöppun á mjólkurflöskur.
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Jökul dal austur. Árið 1953 tók Grétar 
Símonarson við sem mjólkurbússtjóri af  
honum. Árið  1987 verða enn breytingar og 
tekur þá  Birgir Guðmundsson við 
stöðunni,  en núverandi mjólkurbússtjóri 
er Guðmundur Geir Gunnarsson. 

Fyrstu árin sá Kaupfélag Árnesinga um 
allan akstur fyrir búið, en mjólkurbúið tók 

síðan við rekstri bíl anna. Í fyrstu var öll 
mjólk frá bændum flutt til búsins í 
mjólkurbrúsum og gekk oft á ýmsu við 

smölun
mjólkur úr sveitunum að vetrarlagi. Í Sögu 
Flóabúsins segir á bls. 38 „Um ástandið í 
Hruna manna hreppi segir kunn ugur maður: 
StóraLaxá var brúuð 1930 og þá var sveitin 

öll óveguð. Urðu 
bændur að flytja á 
klökkum niður á 
„Vallabakka“ sem er 
nálægt Reykjaréttum og 
stundum allt niður að 
Blesastöðum. Fékk þá 
margur hrakning og 
kalda hönd“. Á sömu 
síðu segir „Þá var torsótt 
hjá þeim sem í leiðinni 
urðu að ferja yfir 

stórfljótin. Þannig ferjuðu um mörg ár út 
yfir Hvítá bændur úr Auðsholtshverfi í 
Biskupstungum, yfir Tungufljót bændur úr 
Bræðratunguhverfi og yfir Hólsá bændur 
úr Ártúnum á Rangárvöllum og ef  til vill 
fleiri“. Tank væðing í sveitunum hófst í 
tilraunaskyni  sum arið 1965. Þann 7. júlí 

1966 hófst 
r eg lu  bund inn 
flutn ingur með 
tank bíl frá 
bænd um. Var 
byrjað í Hraun
gerðis hreppi og 
A u s t  u r 
E y j a f j a l l a 
hreppi“ (Flóa
búið saga MBF í 
60 ár, bls. 210). 
Þá höfðu tank
bílar flutt mjólk 
frá búinu til 

Reykjavíkur í langan tíma.
Árið 2005 voru Mjólkurbú Flóa manna 

og Mjólkur samsalan sam einuð undir nafni 
MSMBF sem var svo breytt yfir í MS sem 
við þekkjum í dag. Hjá MS á Sel fossi 

vinna í dag um 100 manns og 
nú hefur verið á kv  eðið, 

að öll pökkun á mjólk 
verði flutt á Selfoss.  

Söfnunarsvæði 
mjólk ur hjá MS 
á Selfossi nær 
frá Hnappa
völl um í Ör æf
um í austri og 
vestur í Ölfus.  

Mjólk   ur  fram leið
endum á svæð inu 

hefur fækkað en búin 
stækkað. Árið 1930 var fyrsta 

heila starfsár mjólkur búsins sem var 
13 mánuðir (des 1929 fylgdi með), var 
tekið á móti 1,2 miljón lítra, en á árinu 2011 
var tekið á móti 46,6 miljón lítrum. Fram
leiðslu vörur MS þekkja allir landsmenn má 
þar nefna: Skyr, AB mjólk, smjör, jógúrt og 
margt fleira og ekki má gleyma Kókó 

mjólkinni sem hefur verið í fram
leiðslu allt frá 1974. Á al þjóðlegri mat
vælasýningu í nóvember 2012 sem haldin 
var í  Herning á Jót landi, þar sem 1700 
framleiðslu vörur frá 12 lönd um háðu 
keppni, sigraði Kókó  mjólkin frá MS 
Selfossi og var þetta í fyrsta sinn frá upphafi 
sem dönsk framleiðsla varð ekki 
hlutskörpust. 

Það er langt um liðið, síðan nokkrir 
bændur á Suðurlandi komu saman og lögðu 
grunninn að því stórveldi í matvæla
framleiðslu sem nú er að vinna sigra á 
alþjóðlegum vettvangi, og sjálfsagt hefði þá 
ekki órað fyrir, að 83 árum seinna stæði 
Samvinna um Suðurland með slíkum 
blóma.

 Gils Einarsson

Heimildir:
Flóabúið saga Mjólkurbús Flóamanna í 60 ár, 
útg. 1989
Mjólkurbú Flóamanna 1989-2005,  útg. 2009
Baráttan við Fjallið, saga Kaupfélags Árnesinga, 
útg. 2009
Ysjur og Austræna, Helga saga Ágústssonar 
og kappa hans I og II
Munnlegar heimildir:
Guðmundur Geir Gunnarsson, 2012 
Ólafur Unnarsson, 2012

Hverjir eru á myndinni?

Einar í Auðsholti

Þorgeir Kristjánsson

Þórey Jóna Guðjónsdóttir

Einar Þorsteinsson 
við mjólkurbílinn.
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Trúnaðarmannaráðstefna var haldin 
á Hótel Selfossi í október. Báran, 
stéttarfélag, Verslunarmannafélag 

Suðurlands, Félag iðn og tækni
greina, Verkalýðsfélag Suðurlands og Félag 
opinberra starfsmanna á Suðurlandi stóðu í 
fyrsta sinn fyrir ráðstefnu af  þessu tagi. Um 
60 trúnaðarmenn mættu á ráðstefnuna. 
Einar Gylfi Jónsson sálfræð ingur hélt 
kynningu um samskiptatækni. Sólveig 
Kristinsdóttir verkefnastjóri hjá Fræðsluneti 
Suður lands kynnti raunfærni mat á Suður
landi. Guðmundur Hilmarsson fjallaði um 
hlutverk trúnaðarmannsins á vinnustað. 
Að lokum var slegið á létta strengi með 
Sigríði Klingenberg sem ræddi um sam
skipta tækni.

Stefnt er að því að gera ráðstefnu sem 
þessa að árlegum viðburði.

Um 60 trúnaðarmenn á  ráðstefnu

Helgi Svanur Guðjónsson er 
ný kjörinn trúnaðarmaður 
félags manna Verslunar

manna félags Suðurlands, Bár
unnar og Félags iðn og tækni
greina sem starfa hjá hjá Byko á 
Selfossi. Hann var einn af  þeim 
sem mættu á trúnaðar manna ráð
stefnuna.

Hvernig fannst þér  
trúnaðarmanna ráðstefnan?

Þar sem ég er nýlega tekinn við sem 
trúnaðarmaður, vissi ég eðlilega 
ekkert hverju mætti búast við. Mér 
fannst mest virði að heyra, hvað 
trúnaðarmaðurinn á að gera og hvað 
hann á ekki að gera. Mikilvægt er að 
trúnaðarmaðurinn kynni sér mjög vel 
mál sem koma inn á borð til hans og 
ljúki þeim. Hann þarf  að passa vel 
upp á að fresta ekki málum þó þau 
séu óþægileg. Ef  hann fær erfið mál á 
hann að beina þeim á fólk sem er 
sérhæft í að taka á slíkum málum. 
Einar Gylfi kom mjög vel inn á þessa 
þætti. Hann er bæði góður ræðumaður 
og skemmtilegur. Einnig fannst mér 
endirinn á ráðstefnunni mjög góður 
þegar Klingenberg kom og kláraði 

þetta með stæl. Maður þurfti að halda 
niðri í sér hlátrinum. Hún sleppti af  
sér beislinu og hefur greinilega gaman 
að því. Þrátt fyrir það er mikill 
boðskapur í því sem hún segir og 
mikil viska. 

 
Eiga stéttarfélögin að halda 

áfram að bjóða upp á trúnaðar
mannaráðstefnu?

Það finnst mér og ég tel að þetta 
fyrirkomulag hafi verið mjög fínt. Það 
hentar vel fyrir menn eins og mig, 
sem er að byrja í starfi trúnaðarmanns. 
Nauð synlegt er að fá yfirsýn yfir 
hlutverk trúnaðarmanns. Það kom 
fram á ráðstefnunni að trúnaðar menn 
eiga að gera sér vel grein fyrir því 
hvenær þeir gegna hlutverki trúnaðar
mannsins og hvenær ekki. Sem dæmi 
má nefna að gera þarf  greinarmun á 
því, hvort maður talar við starfsfélaga 
sem vinnufélagi eða trúnaðar maður.

Hvernig kanntu við þig í 
hlutverki trúnaðarmanns?

Það hefur ekki mikið reynt á það, 
en á heildina litið er maður nokkuð 
bjartsýnn. 

Mest virði að heyra hvað 
trúnaðarmaðurinn á að gera
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Sara Guðjónsdóttir trúnaðarmaður Bár unnar í 
Leik skólanum Huldu heimum á Selfossi mætti á 
ráðstefnuna.

Hvernig fannst þér  
trúnaðarmanna ráðstefnan?

Mér fannst þetta mjög gaman og ágætt fyrirkomulag að 
hafa þetta ekki of  formlegt. Sigríður Klingenberg stóð 
algjörlega fyrir sínu og síðan fannst mér margt athyglisvert 
sem kom fram í máli  Einars Gylfa. Mér finnst það mjög 
góður punktur sem varðar móttöku á fólki, sem er að hefja 
störf. Ef  það kemur nýr starfsmaður inn á vinnustaðinn, á 
að kynna trúnaðarmanninn sérstaklega fyrir fólkinu. Ég tel 
einnig að það hafi verið mikilvægt að fræða trúnaðarmennina 
um raunfærnimatið, þó ég þekki það sjálf  mjög vel.

Eiga stéttarfélögin að halda áfram að bjóða upp á 
trúnaðarmannaráðstefnu?

Já, það finnst mér, því fyrirtækin eiga auðveldara með að 
leyfa fólki að mæta á ráðstefnuna, þar sem þetta er bara 
hálfan daginn. Trúnaðarmannanámskeiðin eru að minnsta 
kosti tveir heilir dagar og erfiðara fyrir fólk að komast frá. 

Mér fannst þetta vel heppnað fyrirkomulag og gaman að sjá og hitta 
trúnaðarmenn frá hinum félögunum. Þarna gátu trúnaðarmenn borið 
saman bækur sínar. 

Hvernig kanntu við þig í hlutverki trúnaðarmanns?
Ég kann mjög vel við mig í því hlutverki. Ég hef  ekki fengið mjög 

mörg mál inn á borð til mín, en á móti kemur að ég er orðin mun 
upplýstari um rétt minn og get miðlað þekkingu minni áfram. Áður en 
ég gerðist trúnaðarmaður spáði ég lítið í þessi mál. Ég tel mig hins vegar 
vera nokkuð færa í þessu hlutverki. 

Gaman að sjá og hitta 
aðra trúnaðarmenn

Fjöldi fólks tók þátt í kröfugöngu á baráttudegi verkalýðsins á Selfossi í 
blíðskaparveðri. Lúðra  sveit Selfoss og félagar úr hesta mannafélaginu 
Sleipni fóru fyrir göngumönnum og gengu fylktu liði að Austurvegi 56, 

þar sem hátíðarhöldin fóru fram. Guð mundur Gunnarsson, fyrr ver andi 
formaður Rafiðnaðar sam bands Ís lands, hélt hátíðarræðu dagsins og Guðrún 
Jónsdóttir félagsráðgjafi tók síðan við. Unga kynslóðin kunni vel að meta 
Línu langsokk og hljóm sveitina Bláan Ópal sem hélt uppi miklu stuði. Stéttar-
félögin buðu börnum í stuttan reiðtúr í hestagerði og andlitsmálningin vakti 
mikla lukku að venju meðal þeirra yngstu. Félagar í Bifreiðaklúbbi Selfoss 
mættu með fornbifreiðar á svæðið. Vegna mikillar þátttöku á síðasta ári var 
brugðið á það ráð í fyrsta sinn að vera með hátíðarkaffið í stóru tjaldi. Kunnu 
gestir vel að meta þá nýjung og mættu um 700 manns í kaffi. 

Góð mæting í kröfugöngu 1. maí
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Grímsnesinu, sem meðhöndlað var á sama hátt og nautakjöt. Í 
eftirrétt er ávaxtafrómas sem á sér langa hefð i matarhaldi þeirra 
hjóna á aðfangadagskvöldi. 

Óhætt er að segja að Halldóra og Hörður eru listakokkar og 
framsetningin á matnum var glæsileg. Ilmurinn úr eldhúsinu var 
ómótstæðilegur, þegar gesti bar að garði og kjötið bráðnaði 
bókstaflega í munni gesta. Vonandi hafa lesendur sömu ánægju 
af  uppskriftunum sem fylgja með þessari stuttu frásögn. Óhætt 
er að segja að formaður Bárunnar, stéttarfélags leynir á sér, 
þegar kemur að matargerð.

Sunnlenskar kræsingar á jólunum

Halldóra Sigríður Sveinsdóttir, 
formaður Bárunnar stéttarfélags 
og eiginmaður hennar Hörður 

Jónsson eru matgæðingar Eljunnar þessi 
jólin. Þau hafa gaman að bjóða fólki í mat 
og halda mjög í fastar venjur um jólin. 
Blaðamaður Eljunnar sótti fast að þeim, að 
leyfa lesendum að kynnast jólahaldinu eins 
og það er hjá þeim hjónum. Þau tóku vel í 
þá beiðni eins og þeirra var von og vísa og 
slógu upp jólaveislu að sínum hætti. Til að 
komast í réttu stemninguna var búið að 
dúka borð og skreyta húsið hátt og lágt. 
Þau buðu svo þeim Þór Hreinssyni og 
Þórunni Þórhallsdóttur starfsmönnum 
Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna á 
Suðurlandi til veislunnar. Að auki aðstoðaði 
Hrafnhildur dóttir þeirra hjóna við 
undirbúning veislunnar. Það var ekki laust 
við að blaðamanni fyndist jólin komin í 
öllu sínu veldi þó enn væri nóvember.

Fyrir utan að hafa gaman af  matargerð, 

leggja þau ríka áherslu á að nýta hráefni úr 
matarkistu Suðurlands til eldamennskunnar. 
Eins og allir vita hafa Sunnlendingar 
afburðar stöðu varðandi gott hráefni í 
heimahéraði. Í forrétt var grafin gæsabringa 
með fersku grænmeti ræktað á Flúðum. 
Þess má geta að um var að ræða villta gæs 
skotna á flugi af  húsbóndanum sjálfum 
einhversstaðar á Suðurlandi. Í aðalrétt var 
svo innbakað hrossalæri ættað úr 
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Forréttur að hætti húsbóndans

Tvær gæsabringur 
   skornar í litlar þunnar sneiðar
Ein flaska sojasósa
4 rifin hvítlauksrif
2 msk. sítrónusafi
2 msk. rifið engifer

Blandið öllu hráefninu saman og leggið 
gæsina í lögin í tvær klukkustundir. Gott er 
að hafa með fersk salatblöð, fetaost, sultu 
og ristaðar furuhnetur þegar rétturinn er 
snæddur.

Innbakað hrossalæri

Innra læri 
Smjördeig (hægt að kaupa smjördeig    
   sem er tilbúið til notkunar í næstu    
   verslun)
Egg
Sveppir
Rasp
Rauðlaukur
Skinka
Rauðvín eða rauðvínsedik

Setjið smjör á heita pönnu og lokið vöðv
anum. Steikið rauðlaukinn, sveppina og 
skinkuna (allt saxað niður) í smjöri á pönnu, 
hellið rauðvíni/rauðvínsediki á pönn una 
og láta sjóða niður. Bætið síðan raspi út í. 
Gerið smjördeigið klárt fyrir vöðv ann og 
setjið fyllinguna út á áður en öllu er pakkað 
saman. Hrærið síðan egginu út í og penslið 
smjördeigið með egginu. Allt er síðan sett í 
ofninn og bakað í 20 til 30 mín. Passið að 
hafa ekki kjötið of  lengi í ofninum 
(kjöthitamælir kæmi að góðum notum).

Kartöflugratín 
(Gilla kartöflur)

Soðnar kartöflur
Rjómaostur (þessi blái íslenski)
Piparostur
Camembert
Nýmjólk
Kjúklinga og grænmetisteningur
Ostasneiðar
Rifinn gratínostur

Sjóðið kartöflur og skerið í skífur. Bræðið 
síðan rjómaostinn, piparostinn og 
camembert í mjólkinni og setjið teningana 
út í. Raðið síðan kartöflunum í mót og 
hellið sósunni yfir hvert lag og setjið 
ostasneiðar á milli laga. Setjið gratínostinn 
efst. 

Frómas að hætti Elsu 
húsmóður á Kringlu II

5 egg
2 msk sykur
½ líter rjómi
Vanilludropar
Kokteilávextir 
Ananaskurl
Matarlím

Þeytið eggjahvítur og eggjarauður í 
sitthvoru lagi, setjið sykur út í og hrærið 
saman. Rjóminn þeyttur. Koktailávextirnir 
eru sigtaðir. Safinn af  koktailávöxtunum og 
smá safi af  ananaskurlinu er hitaður í 
dósinni í potti og matarlímið brætt í 
safanum. Eggin hrærð hægt saman og 
síðan sett saman við rjómann. Þegar safinn 
með matarlíminu er orðinn nokkuð kaldur, 
er hann hrærður hægt saman við hitt. Þegar 
frómasinn er farin að stífna er 
kokteilávöxtunum og ananaskurlinu tínt 
varlega út í.

Í október sl. komu í heimsókn á 
Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna á 

Suð ur  landi nemendur úr 9. og 10. bekk 
Sunnulækjarskóla á Selfossi. Þau kynntu sér 
þjónustu stéttarfélaganna og fengu gagn
legar upplýsingar um réttindi og skyldur á 
vinnumarkaði. Áður en kynningin hófst var 
boðið upp á pítsur frá Hróa hetti. Að 
lokinni kynningu voru nemendurnir leystir 
út með gjöfum frá félögunum.

Hressir krakkar 
heimsóttu 
þjónustu skrifstofuna

Í nóvember sl. var tekin sú ákvörðun að 
bjóða upp náms og starfsráðgjöf  fyrir 

félagsmenn á Þjónustuskrifstofu stéttar
félaganna á Suðurlandi. Með því að ræða 
við náms og starfsráðgjafa gefst félags
manni tækifæri til að skoða og meta eigin 
stöðu, til dæmis með tilliti til áhuga og 
hæfni.

Náms- og starfsráðgjöf 
á skrifstofu ÞSS

• Ráðgjöf  um starfsleit.  Aðstoð við 
gerð ferilskrár og atvinnuumsókna. Góð 
ferilskrá getur skipt miklu máli við að ná 
árangri í atvinnuleit.

• Greining á áhugasviði.  Áhuga
sviðskannanir geta hjálpað fólki við að 
kortleggja áhuga sinn og starfsumhverfi. 
Boðið er upp á áhugasviðsgreininguna Í 
leit að starfi. Um er að ræða spurningalista 
sem lagður er fyrir af  náms og 
starfsráðgjafa. Niðurstöðurnar gefa til 
kynna í hvaða átt áhuginn beinist, varðandi 
val á námi, starfi og tómstundum. 
Ráðgjafinn fer yfir niðurstöðurnar strax 
eftir að listanum hefur verið svarað. 
Greiningin er félagsmönnum að 
kostnaðarlausu.

• Upplýsingar og ráðgjöf  um náms
leiðir.  Veittar eru upplýsingar um nám og 
námskeið m.a. úrræði og styrki á vegum 
stéttarfélaganna. 

Ráðgjöfin er félagsmönnum stéttar
félaganna að kostnaðarlausu. Náms og 
starfsráðgjafi þjónustuskrifstofunnar er 
Þór Hreinsson. Hægt er að panta 
viðtalstíma í síma 4805000. Jafnframt er 
hægt að senda rafrænar fyrirspurnir á 
netfangið thor@midja.is.
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ASÍ ung er nýr vettvangur fyrir ungt 
launafólk innan aðildarfélaga ASÍ. 
Meðal helstu verkefna er að gæta 

að hagsmunum ungs fólks á vinnumarkaði 
og að unga fólkið sé með í stefnumótun 
stéttarfélaganna. Annað þing ASÍUng var 
haldið þann 14. september sl. Helgi 
Einarsson formaður ASÍUng setti þingið 
og opnaði formlega heimasíðuna www.
asiung.is. Aðalumfjöllunarefni þingsins var 
húsnæðismál ungs fólks. Rætt var um fyrstu 
kaup á húsnæði og leigumarkaðinn. Skipt 
var í tvo vinnuhópa, þar sem við 
þingfulltrúarnir, komum fram með 
hugmyndir okkar. Notað var svokallað 
þjóðfundarform þar sem tryggt er að raddir 
allra þingfulltrúa heyrist. 

Mat þingsins var, að gera þurfi miklar 
breytingar á núverandi húsnæðiskerfi. 
Mikilvægt er að taka mið af  stöðu hvers og 
eins, við kaup á fyrstu íbúð. Hvetja þarf  
ungt fólk til húsnæðissparnaðar og koma 
þarf  til móts við unga kaupendur með 
skattaívilnun sem tryggir hraðari 
eignamyndun. Auka þarf  stuðning við 
leigjendur með því að koma á fót 

ASÍ-Ung 
  - raddir unga fólksins

Um þessar mundir er starfsfólk 
Fræðslu nets Suðurlands að 
undirbúa námstilboð næsta árs. 

Bæði er um að ræða ýmis tómstunda
námskeið og svo lengri og styttri náms
brautir sem margar hverjar geta gefið ein
ingar, sem metnar eru í 
fram      halds   skóla kerfinu. Fræðslunetið hefur 
nú á haus tönn einnig skipulagt námskeið 
fyrir fatlað fólk í sam starfi við Fjöl mennt 
þann ig að nú sækir fólk með skerta starfs 
og/eða náms færni fjöl breytt nám skeið hjá 
Fræðslunetinu, auk þess að á næsta ári 
verður einnig boðið upp á lengra nám fyrir 
þennan hóp. 

Af  almennum tómstundanámskeiðum 
má nefna tungumálanámskeið, tölvu
námskeið og handverks og hönnunar
námskeið ýmiss konar. Auk þess er stefnt á 
að vera með námskeið tengd fermingum 

og páskum í kransakökugerð, sykur mass
agerð og páskaeggjagerð.

Námsbrautirnar eru margskonar, bæði 
almennt bóknám og starfstengt nám. Nú á 
haustönn stunda um 100 manns nám á 

slíkum brautum hjá Fræðslunetinu, á 
Selfossi, Hvolsvelli og í Þorlákshöfn, bæði 
á dag og kvöldtíma. Markmið ein st akl inga 
á náms braut unum er afar mis munandi og 
námið í Fræðslu netinu ein stakl ings miðað. 

húsnæðisbótakerfi sem stuðlar að jafnræði 
milli fólks og búsetuforma.

Næst var kosið í stjórn til tveggja ára og 
var önnur okkar, Eva Dögg, fulltrúi 
Bárunnar, stéttarfélags kjörin í varastjórn. 
Að þingi loknu var 
förinni heitið á 
Grand Hótel þar 
sem hópurinn hittist 
og fór með rútu í 
höfuðstöðvar VR. 
Þar tóku Stefán 
Einar, formaður VR 
og Gylfi Arn björns
son, forseti ASÍ á 
móti okkur. Stefán 
fór yfir sögu VR í 
grófum dráttum og 
leiddi okkur því 
næst um húsið. 
Nýlega hafa verið 
gerðar endurbætur á 
húsakynnum VR. 
Þær auðvelda bæði starfsfólki vinnu sína og 
félagsmönnum að vita hvert þeir eiga að 
snúa sér, eftir því hvað erindið er. Eftir 

þessa skemmtilegu heimsókn var farið að 
borða á veitingastaðnum Kex sem er í 
gömlu kexverksmiðjunni Frón á Skúlagötu. 
Þar var mikið hlegið og maturinn var mjög 
góður. Við stöllur kvöddum fólkið okkar 
um klukkan 23 þar sem við vorum farnar 
að geispa í kapp við hvor aðra eftir 
lærdómsríkan, strembin og ekki síst 
skemmtilegan dag.

Kristín Hlíf  Ríkharðsdóttir og 
Eva Dögg Ísfeld Hjaltadóttir.

Sumir námsmannanna koma til að rifja upp 
og dusta rykið af  heilasellunum eins og 
einhverjir hafa orðað það. Margir stefna á 
að ljúka grunnáföngum framhaldsskólans 
til að fara í frekara nám eða ljúka námi og 
enn aðrir stefna á raunfærnimat í ákveðnum 
greinum.

Raunfærnimat er frábær leið til að fá 
reynslu sína í starfi og frítíma metna og 
hefur verið mikil hvatning til náms fyrir 
einstaklinga á vinnumarkaðnum og gefur 
þeim tækifæri á að ljúka námi sínu. 
Undanfarin misseri hefur Fræðslunetið 
staðið fyrir raunfærnimati í húsasmíði, 
skrifstofugreinum, verslunargreinum og 
málmiðnaði. Nýjar greinar bætast svo við á 
næsta ári en þá er stefnt að raunfærnimati 
fyrir starfsmenn leikskóla og stuðnings
fulltrúa og síðan raunfærnimat í matartækni.

Ef  þú hefur áhuga á að skoða hvað gæti 
hentað þér endilega pantaðu ókeypis viðtal 
hjá náms og starfsráðgjöfum okkar á 
fraedslunet@fraedslunet.is eða í símum: 
820 8155 og 852 1855. 

Hátíðarkveðjur, 
starfs fólk Fræðslunetsins

Spennandi námstilboð á nýju ári

Fræðslunetið á Selfossi flytur í nýtt húsnæði um 
áramót; Sandvíkursetur við Bankaveg.
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Stéttarfélögin styrkja félagsmenn til 
símenntunar í formi námsstyrkja. Til 
að auðvelda félagsmönnum sem færa 

sig á milli starfa, reka mörg stéttarfélög  
sameiginlega starfsmenntasjóði. Eitt af  
markmiðunum er, að þeir sem vinna sam
bærileg störf  á öðru félagssvæði tapi ekki 
réttindum sínum. Stéttarfélögin hvetja 
félagsmenn til að kynna sér möguleika til 
námsstyrkja.

Starfs menntunar sjóður 
Verslunar- og skrifstofu fólks

Verslunarmannafélag Suðurlands er aðili 
að starfsmenntunarsjóði Verslunar og 
skrifstofufólks.  Upphæð styrks fer eftir 
stiga eign en þó ekki hærra en 50% af  
námskeiðsgjaldi fyrir starfsmenntun. 
Undan tekning frá meginreglu sjóðsins, að 
veittur er 75% styrkur vegna náms, sem 
kennt er skv. námskrá Fræðslumiðstöðvar 
atvinnulífsins, sem metið er til styttingar á 
námi í framhaldsskóla. Þeir félagsmenn 
sem hafa annað tungumál en íslensku að 
móðurmáli, geta fengið styrk allt að 75% af  
kostnaði sem þeir bera við íslenskunám 
fyrir útlendinga. Nánari upplýsingar um 
reglur sjóðsins má sjá á heimasíðu Versl
unarmannafélags Suðurlands, vms.is eða 
starfsmennt.is.

Starfsmenntasjóðir, sem 
Báran, stéttarfélag er aðili að 

Báran er aðili að fjórum sjóðum. 
Félagsmaður sem unnið hefur fullt starf  í 
a.m.k. 6 mánuði af  síðustu 12 og greitt til 

aðildarfélags sjóðanna á þeim tíma á rétt á 
stuðningi til náms. Greitt er hlutfallslega 
fyrir fólk í hlutastörfum. Hámarksstyrkur 
fyrir nám/námskeið er 75%. Félagsmenn 
Lands, Sveita, og Ríkismenntar sem hafa 
annað móðurmál en íslensku, geta sótt um 
endurgreiðslu vegna 150 stunda íslensku
náms eftir mánaðar félagsaðild. Styrkur 
fyrir hvert ár getur orðið allt að 60.000 kr.

Landsmennt
Landsmennt er fræðslusjóður Samtaka 

atvinnulífsins og verkafólks á lands
byggðinni.

Þeir sem starfa á almennum markaði, 
eftir kjarasamningi Starfsgreinasambands

Íslands og Samtaka atvinnulífsins eiga 
aðild að Landsmennt. Nánari upplýsingar 
er hægt að nálgast á heimasíðunni www.
landsmennt.is.

Ríkismennt
Félagsmenn Bárunnar, stéttarfélags sem 

starfa hjá stofnunum ríkisins eiga aðild að
Ríkismennt. Nánari upplýsingar er hægt 

að nálgast á heimasíðunni www.rikismennt.
is.

Sveitamennt
Sveitamennt er starfsmenntunarsjóður 

félagsmanna Bárunnar sem starfa hjá
sveitarfélögunum. Nánari upplýsingar er 

hægt að nálgast á sveitamennt.is.

Sjómennt
Félagsmenn sem starfa við sjómennsku 

eiga aðild að Sjómennt. Nánari upplýsingar
er hægt að nálgast á heimasíðunni www.

sjómennt.is. 

Þess má geta að félagsmenn í atvinnuleit, 
halda áunnum rétti sínum eins og hann var 
við starfslok, ef  þeir velja að greiða 
stéttarfélagsgjöld af  atvinnuleysisbótum. 
Þeir hafa því aðgang að sjóðunum 
samkvæmt reglum sem gilda um sjóðina.

Stéttarfélögin styrkja 
nám félagsmanna

Orlofsíbúðir - vetrarleiga

Nánari upplýsingar 
er hægt að nálgast 

síma 480 5000 
á Þjónustuskrifstofu 

stéttarfélaganna.

Það er fátt notalegra yfir veturinn en að njóta helgarinnar í orlofshúsi stéttarfélaganna. 
Á heimasíðu stéttarfélaganna www.baran.is og www.vms.is er hægt að sjá lausa 

daga/helgar og bóka orlofshús. Orlofshúsin eru mjög vinsæl meðal félagsmanna og 
því þarf að bóka hús með góðum fyrirvara. Ekki eru teknir punktar fyrir 

leigu af orlofshúsi yfir veturinn, ef frá eru taldir páskarnir. 

Vinningsnúmer í 
happadrætti 
stéttarfélaganna 
Dregið hefur verið í happadrætti inn

sendra svara vegna kjör félags manna 
um fyrirtæki ársins á Suðurlandi  2012. 
Finna má vinnings númerin hér að neðan. 
Verðlaunin eru glæsilegar gjafa körfur frá 
Sláturfélagi Suðurlands. Annar vinnings
hafinn starfar hjá Heil brigðis  stofnun 
Suðurlands og hinn hjá Húsa smiðjunni.
Vinningshafar eru beðnir um að hafa 
samband við Þjónustuskrifstofu stéttar 
félaganna á Suðurlandi í síma 480 5000. 

Vinningsnúmerin eru:  1195 og 1921.

Svava Júlía Jónsdóttir, ráð gjafi Vinnu
málstofnunar á Suður landi dró út heppna 
vinnings hafa.



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


