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Síðustu mánuðir hafa verið afar viðburðaríkir og annasamir. Skrifað var undir kjarasamninga við 
atvinnurekendur og breytingar voru gerðar í stjórnum Bárunnar og Verslunarmannafélags 
Suðurlands. Einnig hafa stéttarfélögin komist að samkomulagi um fyrirkomulag stjórnar 
Þjónustuskrifstofu. 

Í þessu nýja tölublaði má meðal annars finna viðtöl við tvo nýja forystumenn í verkalýðshreyfingunni, 
nýkjörinn formann Landssambands íslenzkra verzlunarmanna Stefán Einar Stefánsson og nýráðinn 
framkvæmdastjóra Starfsgreinasambands Íslands Kristján Bragason. Í tilefni af  þeirri ákvörðun 
stéttarfélöganna að endurvekja kosningu á fyrirtæki ársins ákvað ritstjórn blaðsins að fela 
blaðamönnum Eljunnar að ræða við eiganda þess fyrirtækis sem vann titilinn fyrirtæki ársins 2006 og 
lenti í einu af  þrem efstu sætunum öll árin sem kosningin fór fram. Það er Ingunn Guðmundsdóttir, 
eigandi Pylsuvagnsins á Selfossi. Vakið hefur athygli hversu góð samskipti hennar hafa verið við 
starfsfólkið  gegnum árin. Eins og verkalýðsfélögin eru tilbúin til að benda á og berjast fyrir því sem 
betur má fara er einnig rétt að vekja athygli á því sem vel er gert.

Áherslur í starfi stéttarfélaganna hafa verið að breytast í takt við stöðu á vinnumarkaði. Álitamálum 
hefur fjölgað og fleiri spurningar hafa vaknað um ýmis réttindi launafólks þar sem atvinnurekendur 
leita allra leiða til að lágmarka kostnað sinn. Mjög áríðandi er fyrir verkalýðshreyfinguna að vera á 
varðbergi í þessum efnum þar sem reynslan sýnir að umsamin réttindi geta verið fljót að hverfa ef  
ekki er staðið fast í fæturna. Þessu þurfa stéttarfélögin að vera tilbúin til að bregðast við með 
afgerandi hætti.

Þrjú stéttarfélög reka þjónustuskrifstofuna að Austurvegi 56 á Selfossi, Verslunarmannafélag 
Suðurlands, Báran, stéttarfélag og FIT, félag iðn- og tæknigreina. Í ljósi góðrar reynslu af  þessu 
samstarfi hafa stjórnir félaganna ákveðið að halda áfram á sömu braut. Undanfarið hefur verið unnið 
að því að endurskipuleggja reksturinn og aðkomu félaganna með það að markmiði að gera reksturinn 
skilvirkari og hagkvæmari fyrir félögin. Fjölgað var í stjórn þjónustuskrifstofu og verið er að vinna 
að innra skipulagi skrifstofunnar, greina þarfir og vilja aðildarfélaganna ásamt því að skilgreina 
starfssvið Þjónustuskrifstofu.

Það er von ritstjórnar að þetta blað verði félagsmönnum til upplýsingar og einnig viljum við hvetja 
félaga til skrifa greinar og koma á framfæri ábendingum um mál sem ástæða er til að fjalla um.
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Nordisk Union er samstarfs- og 
samráðs vettvangur norrænna 
verka    lýðsfélaga á matvælasviði. 

Töluvert hátt hlutfall félags manna á starfs-
svæði Bárunnar starfar við matvælaiðnað 
og því ánægjulegt en um leið viðeigandi að 
fá þetta þing á Selfoss.

Þingið sóttu 55 fulltrúar stéttarfélaga frá 
öllum Norðurlöndunum þar af  7 frá Íslandi. 
Meðal fundarmanna var formaður 
Bárunnar, Halldóra Sigríður Sveinsdóttir, en 
hún er sviðsstjóri matvælasviðs  Starfs   greina-
 sambands Íslands.

Í upphafi þings vottuðu þingfulltrúar 
fórnarlömbum voðaverkanna í Noregi og 
aðstandendum þeirra samúð sína með 
einnar mín útu þögn.

Megin þema þingsins er aukin samkeppni 
á vinnumarkaði sem leitt hefur til félagslegra 
undirboða og mikils óöryggis á vinnu-
markaði.

Fram kom í máli fundarmanna að 
félagsleg undirboð eru að verða  algengari 
staðreynd á norrænum vinnumarkaði. 
Veltu menn fyrir sér hvernig væri hægt að 
bregðast við. Töldu fundarmenn að 
hnattvæðing fyrirtækja ætti stærstan hlut að 
máli. Hún veldur því að vinnumarkaðurinn 
hefur opnast og stækkað, álitamálum 
fjölgað og fyrirtækjasamningar verða 
algengari. Um leið gera fyrirtækin kröfur 
um aukinn sveigjanleika. Einnig fjölgar 
starfsmannaleigum sem víðast hvar eru 

Norrænt samstarf á Selfossi
Þing Nordisk Union var haldið á Selfossi dagana 21. – 23. ágúst sl.

umdeildar en þó eru menn ekki á eitt sáttir 
hvernig skuli bregðast við starfsemi þeirra.

Greinilegt var að megináherslur fundar-
manna voru um aukna samvinnu verka-
lýðsfélaga milli landa. Rætt var um að settar 
yrðu upp sameiginlegar aðgerðaráætlanir 
Norðurlandanna. Nauðsynlegt væri að 
reyna að hafa áhrif  á reglugerðir og 
lagasetningar Evrópusambandsins. Þá kom 
einnig fram að efla þyrfti starf  trúnaðar-
manna og meðvitund félagsmanna um 
undirboð á vinnumarkaði.

Þingið ályktaði í fundarlok og krefst þess 
að staðið verði vörð um norræna vel-
ferðakerfið, sem er hornsteinn að þeim 
góða árangri sem norræn samfélög hafa 
náð á síðustu áratugum.

Hans-Olof  Nilsson forseti Nordisk 
Unionen og Harald Wiedenhofer fram-
kvæmdastjóri Evrópu samtaka launafólks í 
matvælaframleiðslu (EFFAT) ávörpuðu 
samkomuna. Þeir ræddu báðir mikilvægi 
aukins samstarfs á sviði kjarasamninga á 
milli landa til að koma í veg fyrir félagsleg 
undirboð.

Hinum erlendu gestum var svo boðið í 
ferðalag um Suðurland. Sunnlenskir draug-
ar voru heimsóttir og Brugghúsið í Ölvis-
holti þar sem draugahrollurinn var kveðinn 
niður með sunnlenskum bjór.

Báran stéttarfélag, Verslunarmannafélag Suðurlands, Félag opinberra 
stéttarfélaga á Suðurlandi og Verkalýðsfélag Suðurlands eru í samstarfi um 
sameiginleg trúnaðarmannanámskeið. Framundan eru tvö námskeið fyrir 
trúnaðarmenn fram að jólum.  Markmiðið með fræðslunni er að trúnaðar-
menn skilji helstu ákvæði um réttindi og skyldur á vinnumarkaði.

Trúnaðarmannanámskeið II 5. þrep verður haldið 12. - 14. október nk. 
Trúnaðarmannanámskeið I  4. þrep verður haldið 10. - 11. nóvember nk.

Nánari upplýsingar á Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna í síma 480 5000.

Námskeið fyrir trúnaðarmenn á haustmisseri

Trúnaðarmenn eru hvattir til að nýta sér þessi námskeið sem greidd eru af stéttarfélögunum
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Á þjónustuskrifstofu stéttar félag
anna starfa tveir ráðgjafar á sviði 
starfsendurhæfingar. Meg in 

 hlut   verk ráðgjafanna er að bjóða félags
mönnum upp á þjónustu ef  starfshæfni 
þeirra er skert vegna heilsubrests. Blaða
maður Eljunnar tók Ágústu Guðmars
dóttur ráðgjafa Virk á Suðurlandi tali og 
spurði út í þjónustuna.

Hvað er Virk og hver er megintilgangur 
með þjónustunni?

Virk er starfsendurhæfingarsjóður og 
meginhlutverkið er að aðstoða fólk, sem 
ekki getur sinnt vinnu sinni af  einhverjum 
heilsufarslegum ástæðum og þarf  að fá 
endurhæfingu og aðstoð til að geta komist 
aftur til starfa. Hlutverk Virk er því að 
aðstoða fólk að komast aftur til vinnu.

Hvernig varð Virk 
starfsendur hæfingar sjóður til?

Í kjarasamningum í maí 2008 sömdu 
verkalýðshreyfingin og atvinnurekendur um 
að stofna starfsendurhæfingarsjóð, sem fékk 
nafnið Virk. Atvinnurekendur samþykktu 

„Megin umbunin er vinnan 
og að standa sig í vinnu“

að greiða 0,13% af  launum hvers 
starfsmanns í hverjum mánuði sem rynni til 
Virk, til að takast á við endurkomu til vinnu, 
ef  um heilsubrest er að ræða. Í stjórn Virk 
eru bæði einstaklingar frá verkalýðshreyfingu 
og atvinnurekendum. Framkvæmdastjóri 
var ráðin, Vigdís Jónsdóttir hagfræðingur. 
Ákveðið var að fela verkalýðshreyfingunni 
að halda utan um framkvæmdina og 
ráðningu á ráðgjöfum út um allt land. Ég 
held að það hafi verið góð ákvörðun sem 
flestir eru mjög sáttir við í dag. 

Hvað eru einstaklingarnir, sem koma til 
Virk að takast á við?

Það er allt mögulegt, en stærstu hóparnir 
eru að glíma við einkenni frá vöðvum og 
liðum og/eða andlega vanlíðan. Margir í 
fyrri hópnum eru með verki frá baki og 
höfði og áverka eftir slys. Andlegir erfiðleikar 
birtast helst í kvíða, þunglyndi og félagsfælni. 

Hvernig fer ráðgjöfin fram?

Ráðgjafar Virk bjóða fólki upp á viðtöl og 
tekur hvert viðtal um klukkustund. Í fyrstu 
þremur viðtölunum er farið í gegnum 
grunnmat í starfshæfni. Í fyrsta viðtali 
skoðum við heilsufar, atvinnusögu og 
félagslega stöðu viðkomandi í dag. Í næstu 
tveimur viðtölum er farið nánar í heilsufar, 
viðhorf  til vinnu, menntun og áhugamál. 
Einnig skoðum við félagslega og fjárhagslega 
stöðu einstaklingsins. Þannig fáum við hann 
til að skoða hvort heilsufar og félagsleg staða 
hafi áhrif  á vinnugetu hans. Við skoðum 
hvar styrkleikarnir liggja og hvort ein-
staklingur þurfi aðstoð til að byggja sig upp 
eða að finna leiðir til að auka eigin færni á 
einhverju sviði. 

Hvað tekur við eftir að mati lýkur?

Þá liggur fyrir hvað hindrar fólk í að fara 
til vinnu út frá heilsufari og félagslegri stöðu. 

Ágústa Guðmarsdóttir 
ráðgjafi hjá Virk 
starfsendurhæfingarsjóði

Einnig kemur fram hvar áhugi og geta 
einstaklingsins liggur. Úrræðin geta verið 
margvísleg. Margir byrja á því að fara í 
áhugasviðsgreiningu til starfs og náms hjá 
Fræðsluneti Suðurlands. Eitt inngripið getur 
verið kaup á sálfræðitímum fyrir ein-
staklinginn. Við byrjum venjulega á fjórum 
til fimm tímum og stundum er tímum bætt 
við, ef  þess er þörf. Annað algengt inngrip 
er sjúkraþjálfun ef  mikil líkamleg einkenni 
eru til staðar. Þá greiðir Virk hlut einstaklings 
í 10-25 skipti. Tímar í líkamsrækt hvers 
konar t.d. sundleikfimi og tækjasal fylgja oft 
þegar tímum í sjúkraþjálfun er farið að 
fækka. Hér á Suðurlandi eru margvíslegir 
símenntunarmöguleikar og má þar nefna 
Grunnmenntaskólann og námskeiðið 
Sterkari starfsmaður, sem koma að góðu 
gagni. Önnur vinsæl námskeið sem fólk 
hefur nýtt sér eru fjármálanámskeið og SMS 
námskeið, sem fela í sér sjálfstyrkingu og 
bætt samskipti. Nokkuð er um að ein-
staklingar hafi sótt námskeið til Reykjavíkur 
á okkar vegum en við erum að reyna að efla 
námskeiðahald í heimabyggð og þar er 
Fræðslunet Suðurlands okkar helsti 
samstarfsaðili. Nýlega fengu ráðgjafar hjá 
Virk leyfi til að útbúa vinnusamninga og við 
erum aðeins byrjuð á því verkefni. Við 
stefnum að því að kynna vinnusamninga 
fyrir fyrirtækjum með því markmiði að fá 
þau í samstarf  við okkur. Einnig aðstoðum 
við einstaklinga með því að fara inn á 
vinnustað og halda fundi með yfirmanni 
einstaklings til að tryggja góða endurkomu 
til vinnu eftir veikindi eða slys. Við munum 
eflaust gera mun meira af  slíku í framtíðinni. 

Hvað er vinnusamningur?

Ef  einstaklingur er á örorkustyrk, 
endurhæfingar- eða örorkulífeyri og er 
tilbúinn að prófa að fara í starf  þá er hægt að 
athuga hvort fyrirtæki er tilbúið að gera 
vinnusamning við hann. Þá þarf  að fá 
samþykki Tryggingarstofnunar fyrir þessu 
úrræði og þegar það er fengið, fer 
einstaklingurinn í starf  í lágmark þrjá 
mánuði og fær útborguð laun eins og um var 
samið við vinnuveitanda. Vinnuveitandinn 
sækir síðan um 80% endurgreiðslu frá 
Tryggingarstofnun. Þar með skapast öryggi 
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fyrir einstaklinginn að bæta sig og sjá hvar 
hann stendur varðandi vinnu. Hann fær 
tækifæri til að prófa sig áður en hann þarf  að 
standa á eigin fótum eftir að t.d. 
endurhæfingalífeyri lýkur. Þetta úrræði er 
alveg eins og þegar aðrir fara í nám nema 
þarna er um að ræða vinnu í formi 
endurhæfingar. Oft er vinna besta endurhæf-
ingin sem leið út úr veikindum. Ef  
einstaklingur er kominn á örorku þá þýðir 
það ekki að vinnugetan sé 0%, heldur að 
hann hefur ekki 100% starfshæfni. 
Einstaklingar með metna örorku geta unnið 
hlutastarf  meðfram bótunum og sú reynsla 
gefur mörgum tækifæri til að koma sér í fullt 
starf  með tímanum og þá þurfa þeir ekki 
lengur á örorkulífeyri að halda. 

Hvernig hefur reynslan verið 
af vinnusamningum?

Við erum nýlega búin að gera fyrstu 
samningana og það verður áhugavert að sjá 
hverju þetta skilar til einstaklinganna t.d. í 
formi aukins sjálfstrausts. Megin umbunin 
er vinnan og að standa sig í vinnu. 

Hvernig er síðan árangurinn 
metinn hjá Virk?

Tvenns konar mælingar hafa verið 
notaðar. Annars vegar árangursmæling út frá 
stöðu einstaklingsins þegar hann byrjar í 
viðtölum og síðan staða viðkomandi við 
útskrift. Hins vegar þjónustukönnun sem 
send er með tölvupósti til einstaklinga eftir 
útskrift. Þar er nafnleynd tryggð. Ef  
einstaklingur útskrifast í vinnu þá er athugað 
hvort hann sé ennþá í vinnu eftir sex mánuði, 
eftir 12 mánuð og eftir 18 mánuði. Nýlega 
var árangurinn af  þjónustu Virk á Suðurlandi 
skoðaður og var árangurinn góður. 

Niðurstaðan var að stærsti hlutinn fór til 
vinnu og nokkrir til viðbótar eru í virkri 
atvinnuleit. Við ráðgjafarnir skynjum í 
viðtölum þakklæti og ánægju fólks við að 
öðlast aukna trú á eigin hæfni til að geta farið 
aftur á vinnumarkað. Einnig öryggi í að 
einhver haldi utan um þeirra mál. 
Einstaklingar eru stundum ekki vissir hvort 
þeir þurfa þjónustu frá okkur en flestir vilja 
koma aftur eftir fyrsta viðtal og halda áfram 
að skoða sín mál. 

Kemur fyrir að vinnufærni reynist minni 
en áætlað var í upphafi?

Stundum er fólk of  veikt til að geta farið á 
vinnumarkað, t.d. er í krabba meinsmeðferð 
eða er að ná sér eftir heilablóðfall. Þá er 
beðið með mat á starfshæfni hjá okkur. 
Einnig kemur fyrir að einstaklingar sem eru 
farnir að nálgast eftirlaunaaldur eru orðnir 
það líkamlega slitnir að vinnumarkaðurinn 
er ekki lengur á dagskrá hjá þeim. Þá er það 
læknir viðkomandi sem ákveður slíkt með 
honum. Þeir einstaklingar leita þá til 
heilbrigðiskerfisins og lífeyrissjóðanna. Oft 
kemur það fyrir að bæði einstaklingur og 
læknir óska eftir að láta reyna á hvort 
endurhæfing geti hjálpað viðkomandi til að 
komast á ný til starfa þrátt fyrir undirliggjandi 
sjúkdóma og þá er það reynt í samstarfi við 
okkur. Við erum einnig í sambandi við Birtu 
starfsendurhæfingu hér á Suðurlandi og þau 
taka fólk sem þarf  meiri stuðning og 
utanumhald til að reyna endurkomu út í 
samfélagið aftur í formi vinnu eða náms. 

Hver er aðkoma stéttarfélaganna að 
Virk starfsendurhæfingasjóði?

Allir ráðgjafar hjá Virk eru ráðnir til 
stéttarfélaganna og aðstaða ráðgjafanna er í 

tengslum við skrifstofur félaganna. Samstarf  
við starfsfólk sjúkrasjóða stéttarfélaganna er 
mjög mikilvægt. Starfsmenn stéttarfélaganna 
gefa upplýsingar um Virk og hvetja 
félagsmenn til þess að panta viðtal hjá 
ráðgjafa. Þannig má tryggja að endurhæfing 
hefjist sem fyrst og flýti fyrir endurkomu til 
vinnu. 

Hversu langt nær þjónustusvæði ykkar?

Við þjónum öllu Suðurlandsundirlendi 
alveg að Kirkjubæjarklaustri, nema Vest-
mannaeyjum. Aðalbækistöðin okkar er hér 
á Selfossi en við við förum víða. Við tökum 
viðtöl til dæmis í Þorlákshöfn, Hellu, 
Hvolsvelli og Vík. Við höfum átt mjög gott 
samstarf  við heilsu gæslustöðvarnar á 
þessum stöðum og fáum undan tekningar-
laust alltaf  inni á stöðvunum, til þess að 
taka viðtöl við einstaklinga. Þar með 
skapast tækifæri á góðu samstarfi við 
læknana á heilsugæslustöðvum, því við 
erum að hitta þá suma einu sinni í viku.  

Hvað þarf að gera til að fá nánari 
upplýsingar um þjónustuna og til 
að fá tíma í viðtal hjá ráðgjafa?

Auðveldasta leiðin er að fara inn á 
heimasíðuna www.virk.is og kynna sér 
þjónustuna. Hér á Suðurlandi eru 
ráðgjafarnir staðsettir á Þjónustuskrifstofu 
stéttarfélaganna að Austurvegi 56 á Selfossi. 
Flestir hringja í síma Þjónustuskrifstofu 
stéttarfélaganna 480-5000 og biðja um viðtal 
við ráðgjafa Virk. Ef  við ráðgjafarnir erum 
uppteknir eða ekki við, eru tekin skilaboð og 
við hringjum til baka.

JólaföndurnámskeiÐ
Á aðventunni ætla 

Verslunarmannafélag Suðurlands, 
Báran stéttarfélag og 

Félag iðn- og tæknigreina 
að bjóða félagsmönnum sínum 

upp á jólaföndurnámskeið. 
Fjögur námskeið verða haldin 

21. - 24. nóvember nk.  
og verða auglýst í héraðsblöðunum 

þegar nær dregur.
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Stéttarfélögin hafa lagt mikla áherslu á 
að tryggja félagsmönnum sínum 
launahækkanir þessa árs, en fullyrða 

má að þær kjaraviðræður sem fram fóru s.l. 
vetur séu þær erfiðustu sem átt hafa sér 
stað um áratuga skeið. Fyrir utan erfitt 
efnahaglegt árferði var ýmislegt annað sem 
truflaði.

Það hjálpaði samningamönnum okkar að 
finna þá miklu eindrægni og staðfestu sem 
ríkti í stéttarfélögunum um þá stefnu sem 
tekin var í viðræðunum. Þegar atvinnu-
rekendur komu fram af  óbilgirni lét 
verkalýðshreyfingin ekki beygja sig heldur 
þétti raðirnar. Sá þrýstingur sem 
undirbúningur allsherjarverkfalls fram-
kallaði sýndi atvinnurekendum að 
verkalýðshreyfingin ætlaði að láta sverfa til 
stáls. Í framhaldinu hófust samninga-
viðræður að nýju og þá með breyttu 
viðhorfi SA. Eftir stóðu aðildarsamtök ASÍ 
með mun betri samning en hreyfingunni 
stóð til boða fyrir páska. Mesti ávinning-
urinn er sá að í mjög þröngri stöðu tókst 
með sameiginlegri launastefnu aðildar-
samtaka ASÍ að tryggja þeim meiri 
kjarabætur sem búa við lakari kjör og lægri 
tekjur.

Almennar launahækkanir á næstu 
þremur árum eru 11,4% en hækkun 
lágmarkslauna er þó mun meiri eða 23,6%. 
50.000 króna eingreiðsla og 10.000 króna 
álagsgreiðsla á orlofsuppbót komu til 
útborgunar þegar samningarnir höfðu  
verið samþykktir í atkvæðagreiðslu og  
15.000 króna álag mun greiðast með 
desemberuppbótinni 2011.

Kjarasamningar 
       2011 - 2014

Helstu ávinningar samningsins

• Almenn launahækkun og eingreiðslur 
vegna tafa á gerð samnings.

 1. júní 2011   4,25%,
 1. febrúar 2012   3,50% og 
 1. febrúar 2013   3,25%
 
• Sérstök áhersla á hækkun lægstu launa 

með hækkun launataxta um allt að 21% og 
lágmarkstekjutryggingar um 23,6%.

Krónutöluhækkun á taxta
 1. júní 2011 - 12.000, 
 1. febrúar 2012 - 11.000 og 
 1. febrúar 2013 - 11.000

Lágmarkstekjutrygging í dagvinnu
 1. júní 2011 - 182.000, 
 1. febrúar 2012 - 193.000 og 
 1. febrúar 2013 - 204.000

 • Persónuafsláttur verður verðtryggður 
frá og með næstu áramótum.

• Lagður grunnur að jöfnun lífeyris
réttinda landsmanna með markvissum 
hætti á árunum 2014 - 2020 en hér er um að 
ræða eitt mikilvægasta réttindamál launa-
fólks um áratuga skeið.

• Með kjarasamningnum er blásið til 
sóknar í atvinnulífinu með það að markmiði 
að draga úr atvinnuleysi, m.a. með ýmsum 
hvataaðgerðum til að treysta stöðu ný-
sköpunar og þekkingargreina ásamt orku-
frekum iðnaði sem styðji við markmið ASÍ 
um að auka vægi grænna greina í hagkerfinu.

• Átak verður sett af  stað í þjónustu við 
atvinnuleitendur á vegum stéttarfélaganna 
og menntunarúrræði verða sett á oddinn 
bæði fyrir yngra fólk og þá sem komnir eru 
af  skólaaldri.

• Atvinnuleysisbætur og bætur almanna
trygginga hækka í samræmi við lægstu 
taxta.

• Hækkun framlaga til Fæðingar
orlofssjóðs og Ábyrgðarsjóðs launa tryggir 
launafólki rétt í fæðingarorlofi og launatap 
í gjaldþrotum fyrirtækja.

• Starfsendurhæfingargjald lögfestir 
réttinn til endurhæfingar gagnvart öllu 
launafólki og þeim sem eru á örorkubótum 

lífeyrissjóðanna.
• Af  hálfu stjórnvalda 

koma til fjölmargar um-
bætur sem tryggja réttar-
stöðu launa fólks s.s. við 
sölu fyrirtækja, fram kvæmd 
útboðsmála og til að hefta 
svarta atvinnu starfsemi.

Kjarasamninga félaganna er hægt að lesa 
í heild sinni á heimasíðum félaganna; 
www.baran.is og www.vms.is.
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Báran stéttarfélag og Verslunarmanna félag 
Suðurlands í samvinnu við Fræðslunet Suðurlands 
bjóða þeim félagsmönnum sem huga að starfslokum 
vegna aldurs að sækja námskeiðið Á tímamótum. 
Á námskeiðinu verður  m.a. fjallað um: Félagslega 
þætti og breytingar sem verða á lífi fólks við 
starfslok, þjónustu sveitarfélaga við eldri borgara, 
þjónustu Tryggingastofnunar og málaflokka sem 
heyra undir hana og Sjúkratryggingar Íslands. 
Reglur um greiðslur ellilífeyris verða kynntar. Þá 
verður fjallað um hvernig hægt er að undirbúa sig 
heilsufarslega undir efri árin.

Þar sem gert er ráð fyrir mikilli þátttöku verða tvö 
námskeið haldin. Námskeiðið eru að kostnaðarlausu 
fyrir félagsmenn Bárunnar, stéttarfélags og 
Verslunarmannafélags Suðurlands og hvetja þau 
félagsmenn sína til þátttöku.

Í byrjun sumars var kjörin ný stjórn 
Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna á 
Suðurlandi. Guðmundur Gils Einars-

son var kjörinn formaður stjórnar. Aðrir í 
stjórn eru: Ármann Ægir Magnússon, 
Halldóra Sigríður Sveinsdóttir, Margrét 
Ingþórsdóttir, Ragnhildur Eiríks dóttir og 
Örn Bragi Tryggvason. Mjög miklar 
breytingar hafa orðið í rekstri skrifstofunnar 
en nú hefur megin þungi allrar afgreiðslu 
og þjónustu við félagsmenn  verið fært yfir 
í sameiginlegt rými ÞSS. Markmiðið með  
þessum breytingum er að efla þjónustu við 
félagsmenn og stuðla að auknu samstarfi 
milli félaga. Fyrsta verkefni nýrrar stjórnar 
er að móta fram tíðar stefnu skrifstofunnar.

Ný stjórn Þjónustuskrifstofu 
stéttarfélaganna á Suðurlandi

Á tímamótum
Á tímamótum 15 stundir 
Tímasetning: 4. - 20. október 2011
Staður: Iða á Selfossi
Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17.00 til 18.50.

Á tímamótum 15 stundir 
Tímasetning: 27. október - 15. nóvember 2011
Staður: Iða á Selfossi
Þriðjudaga og fimmtudaga kl. 17.00 til 18.50.

Á tímamótum 15 stundir 
Tímasetning: 10. - 26. október
Staður: Grunnskólinn í Hveragerði
Mánudaga og miðvikudaga kl. 17.00 - 18.50

Á tímamótum 15 stundir 
Tímasetning: 17. október - 3. nóvember 2011 
Staður: Hella/Hvolsvöllur
Mánudaga og fimmtudaga kl. 17.00 - 18.50

Nánari upplýsingar hjá Fræðsluneti Suðurlands 
eða Þjónustu skrifstofu stéttar félaganna á Suðurlandi

Innritun er í síma 480 8155

N á m s k e i ð i ð 

Fræðsla fyrir þá sem huga að 
starfslokum og eftirlaunaþega
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Eftir nokkurt hlé hafa 
Verslunarmannafélag Suður
lands og Báran, stéttarfélag 

ákveðið að taka aftur upp kosningu á 
fyrirtæki ársins. Ætlunin er að gera 
þennan titil að gæðastimpli fyrirtækja 
sem vilja vera sýnileg og þekkt fyrir gott 
starfsum hverfi og góðan starfsanda.

Sem betur fer eru samskipti 

stéttarfélaganna við atvinnurekendur oftast 
á góðum nótum. Eðli málsins samkvæmt 
snúast þau oftar en ekki um ágreining sem 
rís um samninga og túlkun þeirra. Yfirleitt 
er um einhvern misskilning að ræða sem 
leystur er í sátt og samlyndi. Þó er það svo 
að sum fyrirtæki eru oftar inn á borðum 
stéttarfélaganna en önnur. Sumir 
rekstraraðilar virðast ekki átta sig á gildi 
starfsfólks síns og telja sig ekki þurfa að 
standa við samninga sem þeir þó sjálfir eða 
samtök þeirra hafa skrifað undir. Dæmin 
eru þó sem betur fer mörg um það sem vel 

Viðtal við mæðgurnar Ingunni Guðmundsdóttur og Þórdísi Sólmundardóttur í Pylsuvagninum

er gert. Flest fyrirtæki vilja hafa sitt á hreinu. 
Þau virða samninga og telja starfsfólk og 
góðan anda innan síns fyrirtækis til 
auðlindar sem ber að fara vel með. Einna 
fremst meðal jafningja er Pylsuvagninn á 
Selfossi. Pylsuvagninn var kjörinn fyrirtæki 
ársins árið 2006 og öll árin sem könnunin 
var framkvæmd var hann í einu af  þremur 
efstu sætunum.

Einnig hefur það vakið athygli okkar hve 
góð ummæli um fyrirtækið koma frá 
félagsmönnum okkar sem þar hafa starfað 
gegnum árin um hvað vel er gert við 
starfsfólk og hversu vel er passað upp á að 
allt sé á hreinu þegar kemur að kaupi og 
kjörum. Þrátt fyrir það er ekki annað að sjá 
en reksturinn gangi ágætlega. Í ljósi ýmissa 
ummæla sem forsvarsmenn atvinnulífsins 
og kjörnir leiðtogar þjóðarinnar hafa látið 
falla í kjölfar nýgerðra samninga þá lék 
okkur forvitni á að vita hver uppskriftin er 
að þessum farsæla rekstri.

Eljan tók hús á Ingunni Guðmundsdóttur 
og Þórdísi dóttur hennar, eigendum 
Pylsuvagnsins og bað þær að segja 
lesendum upp og ofan af  því hvernig hægt 
er að reka fyrirtæki á jákvæðum nótum í því 
erfiða umhverfi sem nú er. En fyrst að 
byrjuninni.

Hvað er Pylsuvagninn gamalt fyrirtæki?
Spurningunni er beint til Ingunnar. „Við 

tókum við Pylsuvagninum 9. júní 1984. 
Það eru því rúm 27 ár frá því við byrjuðum 
með reksturinn. Þá var þetta 3 fermetra 
vagn sem stóð á svipuðum stað og 
núverandi vagn nema heldur nær ánni, ekki 
rennandi vatn hvað þá heitt vatn og ekkert 
salerni. Það var bara einn á vakt og hann 
þurfti einfaldlega að loka meðan hann 
hljóp inn í Selfossbíói og fékk að nota 
salernið þar. Kælirinn var lítill ískápur.“ 

Þórdís bætir við „Við bárum allt vatn á 

Ef starfsfólkið er ánægt þá verður þjónustan góð
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brúsum og þvoðum öll áhöld í vaskinum 
heima“

Ingunn heldur áfram „Við stækkuðum 
um fjóra fermetra 1985 og þá var kominn 
sá lúxus að við vorum með rennandi vatn 
og rafmagnskút fyrir heita vatnið. Árið 
1988 flytjum við okkur svo hinum megin 
við brúarsporðinn, við hliðina á 
Tryggvaskála og stækkum í 14 fermetra. 
Það er líka gaman að nefna að fyrsta 
bílalúgan á Selfossi var opnuð í þessum 
vagni en það þótti töluvert nýmæli á 
Selfossi á þeim tíma enda stórjukust 
viðskiptin. Í febrúar 1995 gróf  síðan Siggi 
Kalla fyrir nýjum vagni á þeim stað sem við 
erum núna og við opnuðum þar 4. maí 
sama ár. Vagninn í núverandi mynd var 
síðan stækkaður 2009 og við tókum hann í 
notkun í júní, á 25 ára afmælinu sama ár.“ 

Hver var helsti viðskiptahópurinn 
á  fyrstu árunum?

„Fyrst og fremst heima menn. Ferðafólkið 
og sum ar  bústaðafólkið kom svo seinna. 
Það var oft mikið fjör um helgar 
þegar fólk var að koma af  
skemmti stöðunum og fyrir suma 
var og er enn nauðsynlegur hluti 
af  kvöldinu að fá sér að borða í 
Pulló. Einnig höfum við alltaf  átt 
traustan hóp viðskiptavina úr 
sveitunum í kring.“

„Sama fólkið hefur komið til 
okkar frá upphafi. Og nú er önnur 
og jafnvel þriðja kynslóð þeirra 
að koma til okkar“ segir Þórdís 
og bætir við „Við eigum líka 
orðið mjög stóran hóp af  föstum 
viðskiptavinum til dæmis úr 
sumarbústaðahverfunum. Fólk 
kemur til okkar á föstudegi á leið 
í bústaðinn og svo aftur á leiðinni heim á 
sunnudegi. Það hefur orðið gríðarleg 
fjölgun í sumarbústaðabyggðunum og við 
sjáum það í okkar viðskiptum.“ 

Er sama neyslumynstur í dag eða hefur 
það breyst með árunum?

„Maður verður að vera vel vakandi fyrir 
nýjungum. Tortilla er til dæmis mjög vinsælt 
í dag, sérstaklega hjá yngra fólkinu. Svo 

höfum við verið með hamborgara, 
Selfossborgarann sem er alltaf  sígildur. Ég 
er að velta fyrir mér að markaðssetja hann 
sérstaklega. Ég má einnig til með að nefna 
Siggaborgarann og Maggaborgarann. Þeir 
eru alltaf  vinsælir. Annars eru margir sem 
vilja halda í hefðirnar, það á að vera sama 
bragð af  sinnepinu og fyrir tuttugu árum. 
Sumir eru mjög íhaldssamir.“

Nú vekur lítil starfsmannavelta 
Pylsuvagnsins athygli. Hver er lykillinn?

„ Ég lít nánast á stelpurnar sem starfa hjá 
mér sem dætur mínar. Ég reyni alltaf  að 
vera til staðar og við viljum leysa öll 
vandamál strax en leyfum þeim ekki að 
gerjast. Þegar nýr starfsmaður byrjar reyni 
ég alltaf  að vera með honum fyrstu 
vaktirnar og kenna rétt vinnubrögð. Við 
erum mjög vanafastar og viljum að hlutirnir 
séu gerðir á ákveðinn hátt. Ég ræði við 
stúlkurnar í upphafi og útskýri fyrir þeim 
að við eigum að bera virðingu hver fyrir 
annarri. Ef  upp koma vandamál eða 
umkvörtunarefni þá eiga þær að ræða beint 
við mig en ekki nagast hver í annarri. Síðast 
en ekki síst þá tel ég mjög mikilvægt að 
halda reglulega starfsmannafundi. Ég held 
að það sé hverju fyrirtæki nauðsynlegt að 
halda starfsmannafundi. Þar er tækifæri til 
að ræða það sem er í gangi hverju sinni og 

þær fá tækifæri til að spyrja beint út um 
hlutina. Þetta er að mínu viti lykillinn að 
góðum anda innan hvers fyrirtækis. 
Sérstaklega er þetta gott fyrir nýtt 
starfsfólk.“

Þórdís tekur við „ Það eru aðallega ungar 
stelpur sem eru hjá okkur og maður þarf  
stundum að færa sig niður í aldri og taka 
þátt í umræðunni á þeirra forsendum. Það 
er mikið atriði að vera jákvæður og vera 
alltaf  tilbúinn til að ræða málin.“

„ Jákvæðni er mikilvægust“ segir Ingunn 
„ Ég er jákvæð að upplagi og ég held að 
það smiti út frá sér. Að vera opinn og 
jákvæður skilar sér í góðum starfsanda og 
það margskilar sér. Ef  starfsfólkið er ánægt 
þá verður þjónustan góð og þá vill fólk 
koma og versla, það er beint samhengi 
þarna á milli. Þessar stelpur eru hjá okkur 
ár eftir ár þannig að þeim finnst greinilega 
gott að vinna í Pylsuvagninum. Ég fylgist 
líka vel með öllum breytingum á samningum 
og passa upp á að allt skili sér til starfsfólks 
sem það á að fá.“

Finnst ykkur starfsfólk almennt vera 
meðvitað um samninga sína?

Ingunn. „ Ekki allar en sumar eru vel 
með á nótunum. Ég þarf  aldrei að standa í 
neinum vandamálum vegna samninga 
vegna þess að ég passa mig á að hafa allt í 
lagi mín megin. Verslunarmannafélagið er 
líka með góðan trúnaðarmann hjá mér og 
það skilar sér líka.“

Hvað gerið þið fleira til að efla 
starfsandann?

Þórdís svarar „Við erum með 
skemmtinefnd sem sér um ýmislegt 
skemmtilegt til að gera. Einnig reynum við 
að fara eina til tvær óvissuferðir á ári og er 

ein einmitt framundan núna. Einnig erum 
við með árshátíðir sem eru óskaplega 
skemmtilegar. Síðast fórum við til dæmis 
upp í Golfskála og það var rosalega gaman, 
mikil gleði og fjör.“

Er það rétt að Pylsuvagninn sé þekktur 
stefnumótastaður?

Ingunn hlær. „Ég segi það nú kannski 
ekki en ég veit að það eru þó nokkur 

Ef starfsfólkið er ánægt þá verður þjónustan góð
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sambönd sem eiga rætur sínar að rekja til 
plansins fyrir framan Pulló. Hér komu 
margir eftir böllin eins og ég sagði áðan. 
Það var stundum sagt að ef  það paraðist 
ekki saman á ballinu þá gerðist það við 
Pylsuvagninn. Ég veit um sambönd sem 
byrjuðu hér og enduðu með giftingu.“

Hvernig koma nýafstaðnir 
kjarasamningar við ykkur?

„Ég varð strax vör við hækkun frá 
birgjum. En það varð vissulega hækkun á 
vörum vegna breytinga á genginu. Eitt af  
því leiðinlegasta sem maður gerir er að 
hækka vöruna. Ég dreg það alltaf  eins 
lengi og hægt er. Að sjálfsögðu sést það á 
rekstrinum en ég passa að hækka launin 
reglulega og tók ákvörðun um að vera 
alltaf  aðeins yfir töxtum. Það er heldur 
aldrei neitt vesen vegna launa. Maður er 
líka alltaf  með á hreinu hvenær á að 
greiða aukagreiðslur eins og stórhátíðar-
kaup og þess háttar. Annars finnst mér 
samningarnir í lagi og tel að þeir séu 
nokkuð góðir.“

Pylsuvagninn er stærri vinnustaður en 
margir gætu haldið?

„ Já, við eru að jafnaði með milli 30 og 
40 starfsmenn á launaskrá og það eru 
líklega ekkert mjög mörg fyrirtæki í okkar 
nágrenni með svo marga starfsmenn. 
Það rétt að það komi fram að 
Pylsuvagninn væri ekki það sem hann er 
í dag ef  ekki væri fyrir hve heppin við 
höfum verið með starfsfólk. Ef  andinn 
er góður þá laðar þú fram það besta í 
fólki og við höfum verið mjög heppin 
enda sést það best á því að þessar stelpur 
halda saman. Þær eru áfram í sambandi 
við okkur eftir að þær hætta og eru að 
hittast löngu eftir að þær eru farnar að 
vinna annarstaðar.“

Pylsuvagninn er orðinn að ákveðnu 
kennileiti fyrir Selfoss. Hvers vegna er 
hann svona þekktur?

„Við höfum reynt að vera virk í 
samfélaginu með því að vera dugleg að 
styrkja góð málefni og láta gott af  okkur 
leiða. Við leggjum líka áherslu á gott 
viðmót starfsfólksins okkar, að stúlkurnar 
séu brosmildar og glaðlegar í afgreiðslunni, 
bjóði góðan dag,  góða helgi og þessháttar.“ 
Þórdís tekur við „ Það er gaman að segja 
frá því að við erum með litla bjöllu inn í 
vagni hjá okkur og í hvert skipti sem 

einhver stúlkan eða þjónustan okkar fær 
hrós þá er bjöllunni hringt. Það gerir það 
enn skemmtilegra að fá hrós og allir vita af  
því. Eitt er það líka sem mælst hefur mjög 
vel fyrir og það er að veita þjónustu út á 
planið til þeirra sem bíða í röðinni. Það 
flýtir fyrir afgreiðslunni og stúlkurnar 
hlaupa út í hvernig veðri sem er til að taka 
við pöntunum. Stundum er hægt að 
afgreiða fólk án þess að það þurfi að fara 
alla leið að lúgunni. Ég veit að þetta hefur 
víða vakið athygli. Maður hefur til dæmis 
séð ummæli á Facebook og erlendum 
bloggsíðum þar sem minnst er á 

Pylsuvagninn og honum hrósað. Það er 
mjög spennandi og skemmtilegt.“

Hvað finnst ykkur um þá hugmynd að 
taka aftur upp kosningu á fyrirtæki 
ársins?

„ Mér finnst þetta mjög góð hugmynd. 
Það er gríðarlega hvetjandi fyrir fyrirtæki 
að fá þennan stimpil og ætti að vera 
metnaðarmál fyrirtækja að koma vel út í 

svona kosningu. Það sýnir okkur 
atvinnurekendum að við erum að gera 
eitthvað rétt og það er ekki síður mikilvægt 

að geta státað af  svona titli út á við. Þetta á 
að vera gæðastimpill fyrir viðkomandi 
fyrirtæki.“

„Já, ég er sammála því, við vorum 
mjög stoltar af  viðurkenningunni sem 
við fengum 2006“ bætir Þórdís við.

Er einhver skemmtilega staðreynd um 
Pylsuvagninn sem þið viljið deila með 
lesendum?

Ingunn svarar „ Já, ég get nefnt að tveir 
hamborgarar sem ég nefndi áðan við eru 
skýrðir í höfuðið á þekktum Selfyssingum 
sem báðir hafa komið við í mínu lífi. 
Annar er Maggaborgarinn sem Magnús 
Jakobsson bjó til á sínum tíma og hefur 
alltaf  verið vinsæll. Síðan er það 
Siggaborgarinn sem er skírður í höfuðið 
á Sigga Kalla. Siggi var stór og mikill og 
hamborgarinn er stór og mikill þannig að 
það kom eiginlega ekkert annað til greina 
en skíra þennan borgara í höfuðið á 
Sigga.“

En eitthvað í lokin?

„Já, ég vil þakka öllum þeim stúlkum 
sem hafa starfað hjá okkur frá upphafi 
því án þeirra þá hefðum við ekki náð 
þessum góða árangri og þetta fyrirtæki 
væri ekki það sem það er í dag nema 
vegna þeirra. Mér þykir vænt um allar 
þessar stelpur. Ekki síður vil ég þakka 
öllum viðskiptavinum okkar, gömlum og 
nýjum fyrir frábær kynni gegnum tíðina 

og ég vona að við eigum eftir að sjá sem 
flesta sem lengst því góður og tryggir 
viðskiptavinir er jú eitt það dýrmætasta sem 
nokkuð fyrirtæki getur átt. Þegar saman 
fara gott starfsfólk og góðir viðskiptavinir 
þá eru manni allir vegir færir.“
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Fyrirtæki 
ársins

Nú hefur verið ákveðið að fara aftur 
af  stað með að velja fyrirtæki ársins 
2011 á Suðurlandi. Verslunarmannafélag 
Suð ur    lands stóð fyrir samskonar 
könnun fyrir nokkrum árum. Könnunina 
er að finna inni í blaðinu. Tilgang urinn 
með átakinu er að kanna nokkra lykil-
þætti í starfi sem varða félagsmenn. 
Könnunin mælir m.a. hversu vel 
svarend um líður í vinnunni, stjórnun, 
starfsanda og vinnuaðstöðu. Stefna 
stéttarfélaganna er að gera þessari 
kosningu að árvissum viðburði og vekja 
athygli á þeim fyrirtækjum sem best 
koma út í þessum könnunum.

Félagsmenn eru hvattir til að fylla út 
könnunina og taka virkan þátt í að vekja 
athygli á þeim fyrirtækjum sem best eru 
að standa sig gagnvart starfsmönnum 
sínum. Seðillinn er á bls. 17 - 18 inn í 
blaðinu, þarf  að klippa hann út og senda 
í svarsendingu. Einnig er hægt að koma 
honum á Þjónustuskrifstofu stéttar-
félaganna að Austurvegi 56 á Selfossi. 
Valið verður kynnt við hátíðlega athöfn 
11. nóvember nk. þar sem veitt verða 
verð laun og viðurkenningarskjal. Niður-
staðan verður birt á heimasíðu félaganna 
og send fjölmiðlum.

Breytingar í 
stjórn VMS

Aðalfundur Verslunarmannafélags 
Suður    lands var haldinn 27. apríl sl. í sal 
Þjón ustuskrifstofu stéttarfélaganna Austur-
vegi 56. Breytingar urðu á stjórn félagsins. 
Tveir nýir aðalmenn komu inn í stjórnina, 
Magnús Hlynur Hreiðarsson og Jóna 
Guðlaugsdóttir. Í aðalstjórn voru áfram 
kjörin Margrét Ingþórsdóttir formaður, 
Guðmundur Gils Einarsson, Guðný Ósk 
Pálmadóttir, Kristján Hálfdanar son Ölver 
Bjarnason sem sátu í fyrri stjórn. Í 
varastjórn voru kjörin Hermann Dan 
Másson og Jónína Sigurðardóttir. 

Breytingar voru samþykktar á reglugerð 
sjúkrasjóð félagsins og einnig voru kynntar 
hugmyndir um íbúðarkaup í Reykjavík.

Aðalfundur Bárunnar, stéttarfélags var 
haldinn 16. maí sl. Á fundinum var farið 
yfir störf  félagsins á síðasta ári í skýrslu 
stjórnar og kynntur var ársreikningur 
félagsins. Á fundinum var kosið til hluta 
stjórnar og í nefndir félagsins til næsta 
aðalfundar. Samþykktar voru breytingar á 
lögum félagsins um stjórnarkjör. 

Töluverðar breytingar urðu á stjórn 
félagsins. Þrír stjórnarmenn gáfu ekki kost 
á sér til áframhaldandi setu, þau Jóhannes 
Kjartansson, Ingibjörg Guðmundsdóttir 

og Steingrímur Jónsson. Öll hafa þau sinnt 
verkalýðsbaráttu í mörg ár og er mikil 
eftirsjá að þeim. Báran, stéttarfélag þakkar 
þeim fyrir vel unnin störf  í gegnum árin og 
óskar þeim velfarnaðar. Í stað þeirra koma 
ný inn í stjórn Marta Kuc, Magnús R. 
Magnússon og Ingvar Garðarsson. Nýr 
varamaður er Jón Þröstur Jóhannesson.

Einnig voru breytingar samþykktar á 
reglugerð sjúkrasjóðs félagsins. Bætt var 
inn nýjum lið, 14.5 og er markmiðið með 
breytingunni að vekja athygli sjóðsfélaga 
sem hafa verið frá vinnu vegna slysa eða 
veikinda á starfsemi Virk, starfsendur-
hæfingar og hvetja þá til að hafa samband 
við Virk.

Kynntar voru hugmyndir um að sjúkra-
sjóður kaupi íbúð fyrir félagsmenn sem 
þurfa að leita læknisþjónustu á höfuð-
borgarsvæðinu og dvelja um lengri tíma.

Töluverðar 
breytingar í 
stjórn Bárunnar
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Tveir af  forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar heimsóttu 
Þjónustukrifstofu stéttarfélaganna nýverið. Þeir urðu góðfúslega 
við beiðni Eljunar um viðtöl og eru þeim hér með færðar bestu 

þakkir fyrir það.
Töluverðar breytingar hafa átt sér stað undanfarna mánuði í 

landssamböndum þeim sem Báran og VMS eiga aðild að. Í Landssambandi 
Íslenskra verslunarmanna var kjörinn nýr formaður í stað Ingibjargar 
Guðmundsdóttur sem lést á siðasta ári. Ingibjörg var formaður LÍV frá 
árinu 1989 og ljóst að nýr formaður fær verðugt verkefni að feta í fótspor 
hennar. Hinn nýi formaður, Stefán Einar Stefánsson kom í heimsókn nýlega 
og þá greip Eljan tækifærið og fékk Stefán til að greina frá sýn sinni og 
áherslum þegar hann tekur við þessu starfi.

Hjá Starfsgreinasambandi Íslands urðu einnig breytingar. Fram-
kvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins, Skúli Thoroddsen lét af  störfum í 
vor og í hans stað var ráðinn Kristján Bragason. Kristján er þó ekki alveg 
nýr hjá Starfsgreinasambandinu því hann tók þátt í aðdraganda að stofnun 
SGS og var framkvæmdastjóri frá stofnun árið 2000 til ársins 2003. Hann 
féllst á að útskýra hlutverk SGS og deila með okkur sýn sinni á framtíð 
sambandsins.

Höfðingjar í heimsókn

Kristján Bragason er nýr fram
kvæmda  stjóri Starfs greina sam
bands Íslands og er ráðinn 

tíma bundið í 6 mánuði til þess að 
samþætta og vinna úr framtíðar stefnu
mótun sambandsins og setja sam
bandið á rétta braut eftir erfiða tíma að 
undanförnu.

Hvað er Starfsgreinasambandið og 
hvert er meginhlutverk þess?

Ég þekki sambandið vel og kom að 
uppbyggingunni þegar undirbúningur 
hófst að stofnun þess. Þegar Starfgreina-
sambandið var síðan stofnað árið 2000 var 
ég ráðinn sem fram kvæmdastjóri sam-
bandsins fram til ársins 2003. 

Starfsgreinasambandið er regnhlífar-
samtök, samráðsvettvangur verkalýðsfélaga 
á Íslandi, fyrst og fremst um kjarasamninga. 
Þá erum við að tala um félög verkafólks. 
Þegar Starfgreina sam bandið var stofnað 
árið 2000 voru aðildarfélögin um 50 talsins 
og hefur fækkað niður í 19 á þessum 11 
árum í gegnum sameiningar félaga.

 Fyrst eftir að Starfsgreinasambandið var 
stofnað var eitt af  helstu hlutverkum 
sambandsins að stækka og styrkja 
aðildarfélögin til þess að gera þau sjálf-

Samstaða og samtakamáttur
bærari og til þess að veita betri og sterkari 
þjónustu fyrir félagsmennina. Vald 
Starfsgreinasambandsins kemur frá aðildar-
félögunum, sem eru grunn einingarnar og 
fá vald sitt frá félagsmönnum. Félögin færa 
síðan hluta af  valdinu til Starfs-
greinasambandsins til þess að vinna að 
kjarasamningum, stefnumálum gagnvart 
atvinnurekendum, starfs menntamálum og 
öðrum málefnum sem hefur verið talið 
nauðsynlegt að vinna að, á samræmdan 

hátt. Skrifstofa Starfsgreinasambandsins 
aðstoðar líka félögin við að veita þá 
þjónustu sem þau eiga að veita eins og við 
túlkun kjarasamninga. Síðan höfum við 
verið samræmdur vettvangur til að sinna 
erlendum samskiptum þá sérstaklega við 
Norðurlöndin sem eru mikilvægur 
vettvangur til að læra og miðla þeirri 
þekkingu sem er þar. 

Hvað með önnur verkefni?

Eitt af  þeim verkefnum sem við þurfum 
að sinna í framtíðinni og Starfs greina-
sambandið hefur á sinni könnu, er að 
samþætta stefnu í ýmsum málum sem 
snertir verkafólk. Við þurfum einnig að 
vinna með öðrum landssamböndum um að 
bæta og samræma réttindi félagsmanna. 
Eitt af  vandmálunum snýr að mismunandi 
rétti félagsmanna eftir því í hvaða félagi 
þeir eru, sbr. lífeyris- og veikindarétti. Það á 
ekki að vera svona mikill munur á réttindum 
milli félaga og þetta þarf  að samræma betur 
á næstu árum. Auðvitað eru margar 
skoðanir á þessu en ég held að allavega 
innan Alþýðusambandsins séu flest félögin 
þessarar skoðunar. Það er erfiðara oft á 
tíðum að eiga við félög fyrir utan 
Alþýðusambandið. 

Nú verður næsta þing 
Starfsgreinasambandsins í október. 
Hverjar eru áherslurnar á því þingi?

Það hefur farið fram könnun meðal 
aðildarfélaga um framtíðarsýn félaganna. 



1313

Hvernig þau sjá fyrir sér framtíð 
Starfsgreinasambandsins og hvernig staða 
þeirra væri ef  sambandið væri ekki til 
staðar. Nú erum við að vinna úr þessari 
könnun. Markmiðið er að fram komi 
ákveðnar hugmyndir að framtíðarskipulagi 
fyrir Starfsgreinasambandið sem þingið 
mun síðan fjalla um. Það er lítið hægt um 
það að segja í sjálfu sér núna, en þessi vinna 
er í gangi. Skiptar skoðanir eru um hver 
verkefni Starfsgreinasambandsins eiga að 
vera í framtíðinni en flestir eru hins vegar 
sammála því að sameinaðir erum við 
sterkari heldur en sundruð.

Það er engin spurning að þessi samstaða 
og samtakamáttur hefur gert það að 
verkum að við höfum náð fram ákveðnum 
málefnum í kjarasamningum sem annars 
hefði verið ómögulegt að ná fram. Það 
hefði til dæmis aldrei verið hægt að semja 
um starfsmenntamálin ef  við hefðum verið 
hver í sínu héraði. Það mætti nefna mörg 
önnur dæmi sem sína fram á gildi 
samstöðunnar gegnum árin svo sem 
verkamannabústaðirnir og lífeyriskerfið 
svo eitthvað sé nefnt. Starfsgreinasmbandið 
er því mikilvægur samráðsvettvangur en 
það þarf  hinsvegar að skilgreina betur 
verkefni og hlutverk sambandsins.

Hvernig sérð þú fyrir þér að hægt sé 
styrkja SGS í framtíðinni?

Ég vil fyrst og fremst styrkja innra starfið 
og að ná að samþætta betur skoðanir 
manna. Ég tel að við þurfa að styrkja okkur 
sem málssvara verkafólks. Ekki aðeins 
gagnvart atvinnurekendum heldur líka 
stjórnvöldum og ekki síður innan laun-
þega hreyfingarinnar. Þannig tryggjum við 
að það sé unnið að þeim verkefnum sem 
Starfsgreinasambandið telur mikilvægast 
hverju sinni til hagsmuna fyrir sína 
félagsmenn. 

Það er ljóst að við erum í mjög erfiðum 
efnahagsaðstæðum. Það þarf  að taka tillit 
til þessara aðstæðna þegar kemur að því að 
vinna að stefnumótun sambandsins. 
Félögin eru mörg hver að sinna mjög 
erfiðum málum vegna efnahagsástandsins 
þessa dagana. Þetta hefur snúist úr því að 
vera réttindabarátta yfir í að vera 
lífskjarabarátta á nýjan leik. Stór hluti af  
verkefnum verkalýðshreyfingarinnar á fyrri 
hluta 20 aldar var lífskjarabarátta. Þá var 
megin áherslan að tryggja lágmarks réttindi 
fyrir launafólk, og í rauninni að bæta 
lífskjörin. Þegar leið undir lok aldarinnar og 
í upphafi 21. aldarinnar þá voru lífskjörin 
farin að vera nokkuð góð hjá stórum hluta 

félagsmanna. Þá fóru þetta að verða aðeins 
önnur verkefni sem stéttarfélögin fengu inn 
á borð til sín. Nú erum við farin að sjá aftur 
verkefni sem voru algeng áður fyrr þar sem 
fólk er að berjast við að ná saman endum. 
Þetta eru náttúrlega stærri og erfiðari 
vandamál en menn voru að eiga við í 
góðærinu. Þá var oft aðaláhyggjuefnið 
hvort við fengjum sumarbústað eða ekki 
þessa vikuna eða hina. 

Hafa áherslur í vinnubrögðum breyst í 
gegnum tíðina? 

Þessi skipulagsumræða sem við höfum 
verið að fara í gegnum núna hefur meira 
snúist um Starfsgreinasambandið og minna 
um félögin. Sú vinna sem við fórum í 
gegnum við stofnun sambandsins snéri að 
mestu leiti að því hvernig við gætum styrkt 
grunneiningarnar. Í dag hefur þetta snúist 
svolítið við, nú erum við að skoða hvernig 
við getum styrkt sambandið sem slíkt, að 
samræma og vera þessi samráðsvettvangur. 
Á hinn bóginn held ég, að eftir því sem 
félögin verða stærri þá hafa þau meiri 
tækifæri til þess að ráða til sín starfsfólk inn 
á skrifstofurnar sem er ráðið inn á faglegum 
forsendum til að sinna verkefnum. Þetta er 
munurinn á stéttarfélögum í dag og fyrir 10 
til 15 árum síðan. 

Sérðu fyrir þér hugmyndir sem við getum 
innleitt frá öðrum löndum?

Ég held að við getum lært margt af  
frændþjóðum okkar á Norðurlöndunum 
því að það er ýmislegt sem þeir hafa gert 
vel. Í ljósi reynslu annarra Norðurlandaþjóða 
þá er eitt málefni sem ég tel að sé mjög 
mikilvægt í augnablikinu, málefni 
atvinnulausra. Ég tel að baráttan við 
langtímaatvinnuleysi verði eitt mikilvægasta 
verkefni okkar næstu árin. Einstaklingar 
sem hafa verið lengi án atvinnu eru að byrja 
að detta út af  atvinnuleysisskrá um þessar 
mundir. Atvinnuleysisbætur voru hugsaðar 
sem trygging, ætlaðar til að brúa bilið milli 
starfa. Hvernig þessar þjóðir hafa hagað 
sínum atvinnuleysismálum er eitthvað sem 
við eigum að sjálfsögðu að læra af. Dæmi 
um það má nefna hrunið stóra í Finnlandi 
og Svíþjóð í byrjun níunda áratugarins. Þar 
varð mikið og langvarandi atvinnuleysi. 
Hvernig menn tóku á því og löguðu réttindi 
atvinnulausra og styrktu menntun þeirra er 
eitthvað sem verkalýðshreyfingin hér þarf  
að læra af. Ég tel að við í Starfs-
greinasambandinu þurfum og eigum að 
verða leiðandi í þessari vinnu. Atvinnumálin 

eru mikilvægustu verkefni okkar á næstunni, 
hvernig er hægt að auka atvinnu, minnka 
atvinnuleysi en um leið tryggja betur stöðu 
þeirra sem eru atvinnulausir.

Telur þú að SGS hafi verið leiðandi innan 
ASÍ í síðustu kjarasamningaumræðu?

Í síðustu kjarasamningum kom mjög 
skýrt fram að Starfsgreinasambandið og 
félög innan þess voru mjög öflugur og 
leiðandi aðili í þeirri vinnu sem átti sér stað 
innan Alþýðusambandsins og hafði mikil 
áhrif  í kjaraviðræðunum nú í vor. Allir sem 
komu að þeim samningum unnu mjög gott 
starf. 

Finnst þér að almennir félagsmenn séu 
meðvitaðir um hlutverk sambandsins? 

Ég held að það sé ljóst að almennir 
félagsmenn átta sig oft ekki á hvað 
Starfsgreinasambandið er. Sambandið er 
og verður þessi regnhlífarsamtök stéttar-
félaganna. Það er alltaf  stéttarfélagið sem 
er í raun og veru sú grunneining sem að 
félagsmennirnir tilheyra. Á hinn bóginn að 
þá held ég að Starfsgreinasambandið geti 
gert ýmislegt til þess að styrkja sig gagnvart 
félagsmönnum stéttarfélaganna. Starfs-
greina sambandið er hugsað sem grund-
völlur samvinnu fyrir öllum þeim mörgu 
þáttum sem verkafólk á sameiginlegt sín á 
milli óháð því hvar það býr. Ég tel við 
þurfum að vera duglegri við að útskýra 
hlutverk okkar því það mun auðvelda 
vinnuna ef  allir eru með markmiðin á 
hreinu. 

En í lokin, hver eru áhugamál þín utan 
vinnutíma?

Frá því ég flutti til Svíþjóðar þá hef  ég 
haft meiri tíma fyrir mig og fjölskylduna. 
Þessa dagana fer mestur tími í vinnu, en ég 
reyni þó að hlaupa þegar ég kem því við. 
Ég er farinn að hugsa betur um heilsuna og 
tók upp á því að fara að hlaupa fyrir um 
fjórum árum síðan. Það er stærsta áhuga-
málið í dag og er stóra markmiðið að bæta 
tímana mína á næstu árum. Ef  marka má 
ákveðna kenningu um að hlaupaæðið á 
Íslandi sé ný birtingarmynd á lífs gæða-
kapphlaupinu þá verð ég að viðurkenna að 
ég tek þátt í því af  fullum krafti.
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Stefán Einar Stefánsson er nýr 
formaður Landssambands 
íslenzkra verzlunarmanna

Minn bakgrunnur er ósköp venjulegur. 
Ég er alinn upp út á landi, fyrst á Patreksfirði 
fyrir vestan og síðan í Borgarnesi. Ég fer í 
Verslunarskólann þegar grunnskólanum 
líkur og síðan í háskólann. Þegar því líkur 
fer ég að starfa við Háskólann í Reykjavík 
og einnig á vettvangi Hins íslenska 
Biblíufélags. Ég var nú bara að sinna þeim 
verkefnum, þegar sú þróun leiðir til þess að 
ég býð mig fram til formennsku í VR þar 
sem ég hafði eingöngu verið almennur 
félagsmaður. Ég var reyndar í þeirri stöðu 
sem ég hef  stundum bent á, að ég valdi VR 
af  sjálfsdáðum. Eftir að hafa gefið mér smá 
tíma og sest aðeins yfir það hvar ég teldi 
hagsmunum mínum best borgið, þá taldi ég 
mig eiga mesta samleið með verslunar- og 
skrifstofufólki á höfuðborgarsvæðinu. Það 
leiðir síðar til þess að ég fer í framboð og 
tek við formennsku í félaginu. Ákveðin 
þróun leiðir síðan til þess að það er þrýst á 
mig að taka að mér formennsku í 

Landssambandinu, samtímis for mennsk-
unni í VR. Tæpum mánuði eftir að ég tek 
við VR var ég kosinn formaður þar einnig. 
Þetta er eiginlega öll mín saga og skýrist 
kannski af  því eins og einhver hefði orðað 
það að maður er svo fjári ungur ennþá. 

Að eiga eyra, ráð og sýn landsbyggðar-
félaganna er gríðarlega mikilvægt 

Hvað er Landssamband íslenzkra 
verzlunarmanna og hvert er 
meginhlutverk þess?

Nú hefur það nýlega gerst með breyttum 
reglum um stjórnskipan ASÍ, að stéttarfélög 
sem slík geta fengið beina aðild að 
Alþýðusambandinu. Þannig að VR, Báran 
eða Verslunarmannafélag Suðurlands geta 
sótt um beina aðild að ASÍ og fá þá 
atkvæðavægi eftir stærð sinni inn á ársfund. 
Áður fyrr var reglan sú að það gat ekkert 
stéttarfélag fengið aðildina beint heldur 
varð að gera það í gegnum landssamband. 
Landssamband íslenzkra verzlunarmanna 
hefur verið mjög öflugt og sinnt mikilvægu 
hlutverki sem regnhlíf  verslunar- og 
skrifstofumanna undir Alþýðusambandinu. 
Hugsjónin á bakvið LÍV er að þar sé sá 
hópur sem eigi sameiginlegra hagsmuna að 
gæta, er í áþekkum störfum, byggir á áþekk-
um kjarasamningi, með sömu launatöflu og 
eigi þar samráðsvettvang. 

Meginhlutverk Landssambandsins er 
auðvitað að tala máli skrifstofu- og 
verslunarfólks í landinu. Tryggja að þeir 
sem að sinni þeim störfum njóti 
sambærilegra réttinda um landið allt. Þetta 
er mikilvæg hugsjón í litlu landi þar sem 
þjóðin er dreifð eftir allri ströndinni, 

norður, austur, vestur og suður. Það er í 
raun þetta hlutverk sem Landssambandið 
gegnir að meginstofni til. Að eiga eyra, ráð 
og sýn landsbyggðarfélaganna er gríðarlega 
mikilvægt fyrir styrk VR í kjarasamningum. 
VR stæði miklu verr að vígi ef  
Landssambandið væri ekki til staðar og það 
held ég að eigi líka við um litlu félögin. 
Sameinuð stöndum við, sundruð föllum 
við. 

Eitt af  hlutverkum sambandsins sem er 
enn ósýnilegra er alþjóðlega og norræna 
samstarfið. En Landssambandið tengir 
verslunarmannafélögin í kringum landið 
við alþjóðasamtökin, við norrænu samtökin 
og sinnir þeim verkefnum. Við höldum 
stóran fund með formönnum Lands-
sambanda verslunar- og skrifstofufólks hér 
á norðurlöndunum á næsta ári. Þar er 
hugmyndin hjá okkur að kynna ákveðna 
framþróun í starfs menntamálum, sem við 
höfum verið leiðandi í á Norðurlöndunum. 
Við erum að njóta mjög góðs af  þessu 
samstarfi við frændþjóðir okkar.

Hvert er hlutverk LÍV í 
kjarasamningagerð?

Landssambandið mótar kröfugerðina 
fyrir verslunar- og skrifstofufólk. Hvert 
félag hefur sínar samninganefndir sem 
yfirleitt eru stjórnir félaganna. Sambandið 
fær samningsumboð frá stéttarfélögunum 
og stjórn sambandsins fer með það umboð. 
En við hlið samninganefndar Lands-
sambandsins er samninganefnd VR, sem er 
stjórn VR. Þannig að þegar undirritaður er 
samningur milli atvinnurekenda og 
verslunar- og skrifstofufólks þá er það 
annars vegar stjórn VR og hins vegar stjórn 
Landssambandsins sem ganga til samning-
anna með beinum hætti. Þetta er gert til að 
tryggja sáttina, innan Lands sambandsins 
og ekki síst innan VR. Ég get bara lýst 
þeirri reynslu minni að ég kem inn í 
kjarasamningagerðina á lokaskrefunum, 
síðustu vikurnar áður en samningarnir 
voru undirritaðir. Megin þunginn í 
samningagerðinni var af  hálfu formanns 
VR og þáverandi formanns LÍV auk 
stjórnar Landssambandsins. Margrét 
Ingþórsdóttir formaður Verslunar manna-



félags Suðurlands er ásamt öðrum aðilum í 
landsbyggðarfélögunum með mjög mikla 
vigt í þeirri vinnu. 

Heldur kjarasamningurinn ennþá 
gildi sínu í dag?

Kjarasamningar eru náttúrulega mjög 
sérstakt fyrirbæri og af  sumum lögspek-
ingum taldir til réttarheimilda. Þetta eru 
einu samningarnir í samfélaginu sem hafa 
það einkennilega eðli að þeir halda gildi 
sínu jafnvel þó að þeir renni út. Ég er ekki 
viss um að bankastofnanir 
myndu vilja hafa lána-
samninga með því móti. 
En kjara samn ingurinn frá 
5. maí heldur ennþá, fram 
til þess tíma þegar að 
endurskoðuninni kemur 
sem eru um mánaðarmótin 
janúar til febrúar nk. Þá 
verður að fara mjög vel 
ofan í þau utanaðkomandi 
áhrif  sem tengjast samn-
ingunum beint. Þar er 
stærsti hlutinn tengdur 
breyt ingum á verð bólg-
unni sem að miklum hluta 
er háð utanaðkom andi 
áhrifum vegna hækk andi 
hráolíuverðs og annarra 
slíkra þátta. Það þarf  að kanna hvaða 
neikvæðu áhrif  það hefur haft á kjarabætur 
í landinu. Einnig þarf  að meta útkomu 
fyrirheita og yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 
sem gefin var út að kvöldi 5. maí sl. eftir 
undirritun samninga. Það er alveg ljóst að 
aðilar vinnumarkaðarins mega ekki gefa 
eftir í þeirri kröfu að ríkisstjórnin geri allt 
sem að í hennar valdi stendur til þess að 
stuðla að atvinnuuppbyggingu í landinu. 
Það verður að gerast. 

Hafa niðurstöður kjarasamninga kallað á 
ný verkefni fyrir verkalýðshreyfinguna?

Ég minni bara á eitt sem við höfum verið 
að leggja mikla áherslu á. Í yfirlýsingu 
ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjara-
samningana er kveðið á um það að það eigi 
að fara út í tilraun með það að flytja 
þjónustu í tengslum við atvinnuleysisbætur 
til tiltekinna stéttarfélaga. Það er ekki nýtt 
af  nálinni en það var þannig að VR sá um 
þá þjónustu á sínum tíma gagnvart fjölda 
stéttarfélaga. Ef  við fáum atvinnuleysismálin 
aftur inn til okkar, þá getum við með betri 
hætti þjónustað okkar félagsmenn. Þannig 

að einstaklingur sem verður fyrir áfalli við 
atvinnumissi getur komið til okkar og við 
getum leitt hann í gegnum það ferli að 
komast aftur í vinnu og til heilsu í gegnum 
heilstæða þjónustu á okkar vettvangi. Ég er 
viss um að með því að bjóða upp á þessa 
þjónustu heilstætt drögum við líka úr 
hættunni á misnotkun á kerfinu. Eftir því 
sem við höfum heilstæðari sýn á stöðu 
einstaklingsins og feril hans í gegnum kerf-
ið, þeim mun minni líkur eru á að hægt sé 
að misnota kerfið.

Þess má geta að eitt af  nýjum verkefnum 

á síðustu árum er Virk starfsendur hæfingar-
sjóður. Þar er verið að vinna kraftaverk. 
Auðvitað tekst ekki að koma öllum af  stað, 
sem hafa orðið veikir, slasast eða slíkt, en 
þar eru kraftaverk að gerast í hverri viku. 
Margir eru mjög þakklátir fyrir þessa 
þjónustu og það hlýtur að vera markmið 
okkar að efla hana til lengri tíma.

Annað dæmi sem ég er að vinna í núna 
ásamt stjórn Landssambandsins snýr að 
eflingu fjármálalæsis félagsmanna. Það er 
verkefni sem verður kynnt á fundi sem 
haldinn verður næsta sumar með pompi og 
prakt og gæti jafnvel orðið ákveðin 
útflutningsvara ef  hægt er að orða það 
þannig.

Hvernig sérð þú fyrir þér framtíð 
Landssambandsins?

Stefnumótunarvinna er mjög mikilvægt 
skref  sem við erum að hrinda úr vör. Hún 
nær hápunkti sínum á miklum stefnu-
mótunarfundi á Akureyri núna í október. 
Þar ætlum við að velta upp spurningunni 
um framtíð Lands sam bandsins og hvernig 
við teljum okkur geta á sem árangursríkan 
hátt þjónað verslunar- og skrifstofufólki á 

Íslandi. Ég er alls ekki sannfærður um að 
það sé endilega best gert með einhverjum 
sameiningum. Ég held að Landssambandið 
sé mikilvægur samráðs- og samvinnu vett-
vangur og í óbreyttri mynd geti það með 
ákveðnum áherslubreytingum þjónað betur 
heldur en sameining. Að efla Lands sam-
bandið og virkni þess eða að fara út í sam-
einingar er spurning sem við ætlum að 
kljást við í stefnu mótunar vinnunni sem 
hefst í október. Sú vinna mun standa fram 
á næsta ár eða þar til að við getum fullmótað 
tillögur til þings Landsambands íslenzkra 

verzlunarmanna árið 
2013. Ég hlakka mikið til 
að sjá hvernig við tölum 
okkur á niðurstöðu, því 
þarna eru ólík félög og 
sum þeirra eru litlar deildir 
inn í landssvæða stéttar-
félögum. Önnur félög eru 
stór og sjálfstæð eins og 
verslunar  mannafélagið 
hér á Selfossi. Þetta verður 
skemmtileg vegferð. 

Varðandi framtíð 
Lands       sambandsins vil ég 
að við tökumst á við það 
verkefni að bæta stöðu 
launþega í landinu. Á 
hverjum tíma ber okkur 
skylda til að spyrja hvernig 

við tryggjum þessa hagsmuni best. Ég vil 
sjá Landssambandið í þeirri mynd sem 
tryggir hagsmuni verslunar- og skrifstofu-
fólks sem best. Við vitum að ákveðnar 
stofnanir hafa misst gildi sitt. En ég er alveg 
viss um það að Landssambandið er ekki ein 
af  þeim stofnunum. 

Hvað gerir formaður Landssambandsins 
sér til afþreyingar utan vinnutíma?

Það eru mikil keppnisátök inn á skrifstofu 
VR núna því að framkvæmdastjóri VR, 
Helga Árnadóttir, er mikill hlaupagikkur. 
Ég var að hlaupa mitt fyrsta maraþon núna 
20. ágúst sl. og nú er komin áskorun. Það 
verður keppni milli framkvæmdastjóra og 
formanns VR í Stokkhólmsmaraþoni næsta 
sumar. Ég er kannski að vakna upp við 
þann vonda draum að ég á ekki mjög gott 
með að eiga mér mörg áhugamál því þetta 
er miklu meira en full vinna að vera 
formaður VR og Landssambandsins.
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Góð þátttaka var í 1. maí hátíðarhöldum 
á Selfossi. Farið var í kröfugöngu frá 
Tryggvatorgi að húsi verkalýðsfélaganna við 
Austurveg 56 á Selfossi. Hestamenn úr 
Sleipni og lögreglan leiddu gönguna. Björgvin 
Franz Gíslason stýrði dagskránni og skemmti 
gestum ásamt ævintýrapersónum úr 
Stundinni okkar. Margrét Ingþórsdóttir setti 
dagskránna og ræðumaður dagsins var 
Halldóra Sigríður Sveinsdóttir formaður 
Bárunnar stéttarfélags. Gunnlaugur Bjarnason 
nemandi við Fjölbrautaskóla Suðurlands lýsti 
framtíðarsýn unga fólksins. Karlakór Selfoss 
flutti nokkur lög. Yfir 200 manns mættu í 
morgunkaffi í boði stéttarfélaganna.  Stéttar-
félögin vonast til að þessi góða þátttaka sé til 
marks um aukinn áhuga fólks á kjörum sínum 
og gefur góð fyrirheit um öflugri verkalýðsfélög. 

Vel heppnuð 1. maí hátíðarhöld á Selfossi



Fyrirtæki ársins 2011
Spurningalisti 

Kyn            Stéttarfélag

      Karl               Kona  Verslunarm.félag Suðurlands               Báran, stéttarfélag

Hjá hvaða fyrirtæki starfar þú ?
Ef þú starfar hjá fleiri en einu fyrirtæki, gefðu þá upp heiti þess fyrirtækis 
sem þú ert í hærra starfshlutfalli hjá.

Heiti fyrirtækis:  _____________________________________________ 

Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með eftirfarandi þætti á vinnustað þínum?
Dragðu hring um þá tölu sem lýsir skoðun þinni best

    
A   Loftræstingu  1    2       3          4             5
B   Lýsingu   1    2       3          4             5
C   Öryggi á vinnustað 1    2       3          4             5
D   Matar og kaffiaðstöðu 1    2       3          4             5
E   Tækjabúnað  1    2       3          4             5
F   Vinnuaðstöðu  1    2       3          4             5

Á heildina litið hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með eftirfarandi þætti á vinnustað þínum? 

A   Starfsanda   1    2       3          4             5 
B   Samstarf í fyrirtækinu 1    2       3          4             5
C   Launakjör   1    2       3          4             5
D   Vinnutíma   1    2       3          4             5 
E   Vinnuálag   1    2       3          4             5
F   Stjórnun yfirmanna 1    2       3          4             5

Hversu vel eða illa telur þú að þínum vinnustað sé stjórnað?

1       Mjög vel  2       Frekar vel 3       Hvorki vel né illa

4       Frekar illa 5       Mjög illa

Telur þú að þín launakjör séu svipuð, betri eða verri en á sambærilegum vinnustöðum?

1       Mun betri 2       Heldur betri 3       Svipuð

4       Heldur verri 5       Mun verri

Mjög
ánægð/ur

Mjög
ánægð/ur

Fremur
ánægð/ur

Fremur
ánægð/ur

Hvorki
né

Hvorki
né

Fremur
óánægð/ur

Fremur
óánægð/ur

Mjög
óánægð/ur

Mjög
óánægð/ur
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Vinsamlega svaraðu spurningunum í fyllstu einlægni og komdu listanum í næsta póstkassa 
eða á skrifstofu Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna á Suðurlandi. 
Skilafrestur er til 15. október nk. og niðurstöður könnunarinnar verða birtar í nóvember.



Svarsending

Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna á Suðurlandi
Austurvegi 56
800 Selfoss

Má setja 
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Brjótið hér
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Vilt þú vinna hjá 
fyrirmyndafyrirtæki?

Könnun meðal starfsmanna
Ánægja starfsfólks er mikilvægur mælikvarði á árangur fyrirtækja.

Verslunarmannafélag Suðurlands og Báran stéttarfélag 
standa fyrir vali á fyrirtæki ársins 2011. 

Mikilvægt er að fá álit sem flestra.

Við hvetjum þig til að 
taka þátt í könnuninni 
sem fylgir þessu blaði.

Þjónustuskrifstofa 
stéttarfélaganna á Suðurlandi 

Austurvegi 56
800 Selfoss · Sími 480 5000


