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Í haust voru gerðar skipulagsbreytingar á Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna á Suðurlandi 
þar sem markmiðið er að stéttarfélögin nýti enn betur en áður sameiginlegt þjónusturými. 
Hluti af  þessum breytingum er útgáfa á fréttablaði stéttarfélaganna sem verður gefið út 
þrisvar til fjórum sinnum á ári. Markmiðið með útgáfunni er að bjóða upp á fróðlegar 
greinar, fréttir af  starfi félaganna og aðsent efni frá félagsmönnum. Kappkostað hefur 
verið að gera nýja fréttablaðið vel úr garði og verður fyrsta útgáfa þess í veglegri kantinum. 
Verður fyrstu útgáfunni einnig dreift til fyrirtækja á svæðinu. Nafn blaðsins Eljan merkir 
dugnaður, þrautseigja, þróttur og framfaravilji. Nauðsynlegt er að hafa öflugan vettvang 
fyrir félagsmenn stéttarfélaganna og ef  vel tekst til verður til enn stærri vettvangur til að 
koma sjónarmiðum félagsmanna áfram. Með því má efla áhuga á innra starfi stéttarfélag-
anna. Ég hvet ykkur til að koma sjónarmiðum ykkar áfram með því að senda efni í blaðið 
og hafa áhrif  á félagsstarfið. 

Fyrir hönd ritstjórnar, Þór Hreinsson
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Þórunn Þórhallsdóttir 
Þjónustufulltrúi.
Annast almenna afgreiðslu og símsvörun.
thorunnth@midja.is

Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna 
á Suðurlandi (ÞSS)
Nú á haustdögum voru gerðar 
skipulagsbreytingar á starfsemi ÞSS. 
Ákveðið var að samnýta starfskrafta 
félaganna með því markmiði að bæta 
þjónustu og auka samvinnu milli 
stéttarfélaganna. Í þessum breytingum var 
ekki fjölgun á stöðugildum. ÞSS er staðsett 
á Austurvegi 56 3. hæð Selfossi.  
Stéttarfélögin sem mynda ÞSS eru: Báran, 
stéttarfélag,  Félag iðn- og tæknigreina  
(FIT) Verslunarmannafélag Suðurlands 
(VMS) Einnig eru starfandi á sama stað  
Virk-starfsendurhæfing og Vörður, félag 
stjórnenda á Suðurlandi

Ágústa Guðmarsdóttir 
Ráðgjafi hjá Virk- Starfsendurhæfingar-
sjóði.  
virk@sudurland.is

Starfsfólk ÞSS:

Halldóra Sigríður Sveinsdóttir 
Formaður Bárunnar, stéttarfélags.
Annast almenna þjónustu við félagsmenn, 
sviðsstjóri matvælasviðs Starfsgreina-
sambands Íslands, starfar í nefndum á 
vegum Alþýðusambands Íslands auk þess 
að gegna fjölmörgum trúnaðarstörfum 
fyrir hönd félagsins.  
halldora@baran.is

Hugrún Ólafsdóttir 
Yfirbókari.
Færir bókhald félaganna og annast 
almenna afgreiðslu.  
hugrun@vms.is

Inga Margrét Skúladóttir
Ráðgjafi hjá Virk- Starfsendurhæfingar-
sjóði.  
inga@sudurland.is

Jónína Halldóra Jónsdóttir (Jóna Dóra) 
Þjónustufulltrúi.
Sér um almenna afgreiðslu fyrir FIT Félag 
iðn- og tæknigreina. Sér einnig um 
afgreiðslu og bókhald fyrir Vörð, félag 
stjórnenda á Suðurlandi. 
stjornandi@stjornandi.is 

Kristín Hlíf  Ríkharðsdóttir 
Ræstitæknir.
Ræstir húsnæðið á Austurvegi 56 3. hæð

Margrét Ingþórsdóttir 
Formaður Verslunarmannafélags 
Suðurlands.
Annast almenna þjónustu við félagsmenn, 
situr í stjórn Landssambands íslenskra 
verzlunarmanna, starfar í nefndum á 
vegum Alþýðusambands Íslands auk þess 
að gegna fjölmörgum trúnaðarstörfum 
fyrir hönd félagsins.
margret@vms.is

Þór Hreinsson 
Skrifstofustjóri.
Starfsmannastjóri ÞSS, heldur utan um 
trúnaðarmannakerfi félaganna, heimasíður 
félaganna, félagsblöðin og almenna 
þjónustu. Hann sér einnig um eftirlit í 
sambandi við vinnustaðaskírteini.
thor@midja.is
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Um áramót verða ætíð kaflaskil 
þegar nýtt ár rennur upp með 
nýjum og spennandi verkefnum. 

Langt er síðan tímamót urðu í störfum 
stéttarfélaga hafa verið jafnstór og nú blasir 
við. Það hefur víst ekki farið fram hjá 
neinum þvílíkar þrengingar hafa verið á 
íslenskum vinnumarkaði og í efnahagslífinu 
almennt. Ég tel að enginn félagsmaður hafi 
ekki orðið var við þessi áföll íslensku 
þjóðarinnar á eigin skinni. Kjarasamningar 
allflestra launþega eru að renna út núna í 
kringum áramótin og er það hlutverk okkar 
að ná til baka þeirri kaupmáttarskerðingu 
sem við höfum orðið fyrir og auka kaupmátt 
launþega á næstu árum.  

Mikil vinna hefur verið lögð í undirbúning 
kjarasamninga og félagsmenn VMS hafa 
tjáð sig með skýrum hætti. Skilaboðin eru: 
að tryggja kaupmátt launa, lækka 
skattaálögur, hækka lægstu launin og tryggja 
stöðugleika í efnahagslífinu. Við viljum 
byggja upp réttlátt samfélag laust við 
græðgina og hrokann sem bitnaði svo illa á 
okkur.

Kæru félagar
Hún Jóna okkar, sem starfað hefur á 

skrifstofu Verslunarmannafélags Suður-
lands frá árinu 1998 hefur nú hætt að vinna 
í bili vegna heilsubrests. Jóna lagði hjarta og 
sál sína í vinnu fyrir félagið og er það 
nokkuð ljóst að ef  hennar hefði ekki notið 
við værum við öll fátækari en við nú erum. 
Kraftur, röggsemi  og gott skopskyn Jónu 
er mér efst í huga þegar ég sendi henni 
bestu kveðjur og þakkir fyrir hennar störf  í 
þágu félagsins. 

Miklar breytingar hafa verið gerðar á 
starfsemi Þjónustuskrifstofunnar eins og 
kynnt er ýtarlega hér í blaðinu, en með 
tilkomu þeirra hefur samstarf  stéttar-
félaganna aukist til muna sem ég tel 
heillavænlega þróun fyrir alla félagsmenn. 
Samstíga getum við áorkað meiru og við 
krefjumst þess að á okkur sé hlustað.

Við þurfum stuðning allra félagsmanna í 
baráttunni framundan, það er erfitt að tala 
máli þeirra sem tjá sig ekki við okkur.

Við hjá Verslunarmannafélagi Suðurlands 
sendum öllum óskir um gleðileg jól og 
farsælt komandi ár.

Margrét Ingþórsdóttir, 
formaður VMS

Vissir þú að Báran stéttarfélag og 

Verslunarmannafélag Suðurlands bjóða félagsmönnum 

sínum lögfræðiaðstoð, þeim að kostnaðarlausu?

Munum eftir 
smáfuglunum...
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Mikið hefur verið umleikis hjá 
stéttarfélögunum á síðustu 
misserum. Kjarasamningar 

runnu út 30. nóvember sl. og vegna þess 
hefur mikil vinna verið lögð í að nálgast 
grasrótina og vinna við kröfugerð félagsins. 
Nú liggur kröfugerðin fyrir og er félagið 
tilbúið til átaka í kjarasamningum.

Í félaginu er stór, áhugasamur  og sterkur 
hópur félagsmanna sem hafa ekki látið sitt 
eftir liggja í baráttunni og vil ég þakka þeim 
fyrir óeiingjarnt starf  í þágu félagsins. 

Þann 1. október sl. voru gerðar 
skipulagsbreytingar á starfsemi félagsins.  
Markmiðið með breytingunum er að  
samnýta starfskrafta stéttarfélaganna sem 
eru á á Austurvegi 56 Selfossi. Megin  
áhersla verður  lögð á að bæta  þjónustu við 
félagsmenn með aukinni samvinnu 
félaganna á milli. Hefur þetta mælst vel 
fyrir og er öflugur og góður hópur 
starfsmanna á Þjónustuskrifstofu 
stéttarfélaganna. Þetta samstarf  stimplaði 
sig vel inn þegar farið var í samstöðuvinnuna 
vegna Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. 

Kæru félagar
Þrír starfsmenn þessara stéttarfélaga unnu 
við þetta verkefni sleitulaust í samvinnu við 
aðra hollvini HSu þangað til að búið var að 
afhenda heilbrigðisráðherra undirskriftir 
rúmlega 10.000 Sunnlendinga.

Síðastliðið ár hefur verið viðburðaríkt 
hjá þjóðinni allri og vægast sagt einkennst 
að vantrausti, ákveðnu vonleysi og bið eftir 
betri tíð. Nú spá menn því að hin djúpa 
lægð sem lagðist yfir íslenskt efnahagslíf  í 
kjölfar hruns bankakerfisins hafi náð botni 
sínum og framundan eru ár hægfara 
endurbata og vaxtar. Spáð er 4% samdrætti 
í landsframleiðslu nú í ár en svo taki við 
tveggja ára hægur vöxtur, verðbólgan fari 
niður í  2%. Það er sem í stuttu máli sagt að 
rofa til. 

Senn líður að jólum, sem minnir okkur 
alltaf  á hvað skiptir mestu máli það er 
fólkið okkar og fjölskyldur.

Kæru félagar ég vil óska ykkur öllum og 
ykkar fólki gleðilegra jóla, farsældar á nýju 
ári  og um leið þakka samvinnu og stuðning 
ársins sem er að líða.

Halldóra Sigr. Sveinsdóttir, 
formaður Bárunnar

Jólagæsin (heil og sviðin): 
Gæs:  Pipar, salt, smjör og villijurtakrydd að eigin vali.
Fylling:  Hrísgrjón, sveppir, bacon, epli, smjör, karry og villikrydd.
Sósa:  Soð, hveiti, rjómi, gráðostur, piparostur, rifsberjasulta, krydd og kraftur. 

Aðferð fyrir gæs með góðri sósu: 
Steikja sveppi, bacon og epli í smjöri og krydda með karry og villikryddi. Sjóða hrísgrjónin og blanda 
saman við. Krydda gæsina að innan og setja fyllinguna inn í gæsina.
Smyrja gæsina með smá smjöri og krydda síðan með salti, pipar og villijurtakryddi. 
Gæsin sett inn í ofn í steikarpoka á 150° C í 1½ klst. Taka hana úr pokanum og hækka ofninn í 
225-250° C í restina þangað til hún er orðin stökk.

Sósan:
Takið soðið úr pokanum og bætið við vatni í soðið eins og þurfa þykir. Sáldrið vel af hveiti ofan á 
soðið og bíðið meðan hveitið drekkur í sig fituna af soðinu. Pískið þá út sósuna og setjið gráðostinn, 
piparostinn, rifsberjahlaupið, krydd og súpu-/kryddteninga eða kraft eftir smekk.

Með réttinum er gott að hafa brúnaðar kartöflur, heimasoðið rauðkál, Waldorfsalat og ef vel liggur á 
okkur má líka hafa rósakál.
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Um síðustu mánaðamót runnu út 
kjarasamningar Verslunarmanna-
félags Suðurlands og Bárunnar, 

stéttarfélags. Í haust hafa félögin lagt mikla 
vinnu í að undirbúa kröfur félagsmanna 
fyrir komandi kjarasamninga.  Undir-
búningur kröfugerðar hófst með kjaraþingi 
sem Verslunarmannafélag Suðurlands og 
Báran stéttarfélag stóðu að og haldið var í 
september sl. á Hótel Selfoss. Á þinginu 
voru 23 þátttakendur og 3 hópstjórar sem 
komu frá VR. Unnið var með svokölluðu 
þjóðfundarformi þar sem atriðum er 
forgangsraðað með atkvæðagreiðslu allra 
þátttakenda.

Lífleg umræða skapaðist í kringum 
tillögurnar og voru þátttakendur á einu máli 
um að þjóðfundarformið henti vel til 
undirbúnings kröfugerðar. Í framhaldinu 
var sendar kannanir til félagsmanna um þær 
áherslur sem þeir vildu sjá í komandi 
kjarasamningum. Með þessu voru stjórnir 
félaganna að leggja ríka áherslu á að 
almennir félagsmenn taki þátt í vinnu vegna 
kröfugerða félaganna fyrir komandi 
kjarasamninga. Eftir kjaraþingið voru 
haldnir almennir félagsfundir þar sem 
kröfugerðir félaganna voru síðan ræddar. 
Kröfurnar voru sendar landssamböndum 
sem fara með samningagerðina. 

Félagsmenn tóku virkan þátt 
í undirbúningi kröfugerðar
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Fyrirkomulag þeirrar vinnu sem 
viðhöfð var á ársfundi ASÍ sem 
haldinn var dagana 21. og 22 okt. 

var til fyrirmyndar og til þess fallið að allir 
gætu komið sýnum sjónarmiðum og 
skoðunum á framfæri. Fyrir vikið var þetta 
skemmtilegur og líflegur fundur. Þrjár 
málstofur voru starfandi á ársfundinum 
efnahags- og kjaramál, atvinnu- og 
umhverfismál og velferðar- og vinnu-
markaðsmál. Þjóðfundarform var á 
fundinum, sem tryggir að ársfundarfulltrúar 
gátu allir lagt fram sínar 
tillögur. Ársfundarfulltrúar 
voru um 290 alls staðar af  
landinu og var umræðan 
lífleg, lýðræðisleg og mark-
viss. Eftir vinnuna í mál-
stofunum þremur voru 
samþykktar ályktanir í fram-
angreindum málaflokkum. 
Allar ályktanir fundarins má 
nálgast á heimasíðu ASÍ 
www.asi.is.

Skemmtilegur og lýðræðislegur 
ársfundur Alþýðusambands Íslands
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Hjá stéttarfélögunum á Suðurlandi 
eru nú starfandi tveir ráðgjafar 
fyrir Virk starfsendurhæfingar-

sjóð.  Ráðgjafar Virk hafa verið starfandi í 
rúmt ár, en hlutverk ráðgjafanna er að draga 
markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi 
af  vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku, 
með aukinni virkni, eflingu endurhæfingar 
og öðrum úrræðum.  

Félagsmönnum stéttarfélaganna býðst að 
ræða við ráðgjafana um starfsendurhæfingu 
þeim að kostnaðarlausu. Ráðgjöfin stendur 
öllum félagsmönnum til boða sem hafa 
áhyggjur af  vinnugetu sinni og eiga við 
heilsubrest að stríða af  einhverjum 
ástæðum. Mikilvægt er að hafa í huga að 
félagsmenn geta leitað eftir aðstoð þó þeir 
séu ennþá í vinnu.  En hverjir eru það sem 
eiga rétt á aðstoð ráðgjafanna:  

Allir sem eru á vinnumarkaði og greitt 
hefur verið fyrir í stéttarfélög.

Þeir  sem fá greidda sjúkradagpeninga 
hjá sjúkrasjóðum stéttarfélaga í kjölfar 
veikinda eða slyss.

Virk starfsendurhæfing
Þeir sem fá greiddar bætur úr atvinnuleysis-

tryggingasjóði vegna atvinnuleysis.
Þeir sem rétt eiga á greiðslu örorkulífeyris 

hjá lífeyrissjóðunum munu einnig eiga rétt 
á aðstoð frá sjóðnum um leið og gengið 
hefur verið frá samkomulagi við lífeyris-
sjóðina.

 Allt er gert til að gera einstaklingana 
virkari og greiða leið þeirra út á 
vinnumarkaðinn að nýju.  Rannsóknir sýna  
að því lengur sem einstaklingar eru frá 
vinnu því erfiðara er fyrir þá að snúa aftur 
til vinnu.  Þeir félagsmenn sem fá greidda 
sjúkradagpeninga frá sjúkrasjóðum 
stéttarfélaganna er boðið upp á viðtal.  
Þetta er gert til að reyna að koma í veg fyrir 
að greiðslum sjúkradagpeninga ljúki áður 
en viðkomandi hefur fengið fulla 
starfsgetu.  

Starf  ráðgjafanna felst þá í að efla færni 
og vinnugetu einstaklinganna sem til þeirra 
leita.  

Ráðgjöf  og hvatning sem tekur mið af  
aðstæðum hvers og eins

Mat á starfshæfni sem tekur mið af  bæði 
heilsufarslegum og félagslegum þáttum

Aðstoð við gerð og eftirfylgni einstaklings-
bundinnar áætlunar um aukna virkni,  
heilsueflingu og endurhæfingu

Aðstoð og leiðbeiningar til að tryggja að 
viðkomandi einstaklingur fái það sem  
honum ber innan kerfisins

Ef  þörf  er á úrræðum fyrir einstaklinga 
greiðir Virk úrræðið 

Einnig er mikilvægt að nefna að 
ráðgjafinn er bundinn trúnaði og farið er 
með allar persónuupplýsingar skv. lögum 
og reglum um persónuvernd.  Aðstæður 
hvers og eins einstaklings eru misjafnar og 
því eru leiðirnar að bættri líðan alltaf  
einstaklingsbundnar.  

Ráðgjafar Virk á Suðurlandi eru:
Ágústa Guðmarsdóttir og Inga Margrét 

Skúladóttir.
Skrifstofa Virk á Suðurlandi er hjá 

Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna að 
Austurvegi 56, Selfossi, s. 480-5000. 
Ráðgjafar fara um allt Suðurland og taka 
viðtöl við einstaklinga á Heilsugæslu-
stöðvum á Suðurlandi.
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Hvað segja einstaklingarnir um þjónustuna?

,,Ég er afar þakklát. Ég vona bara 
að sem flestir fái upplýsingar um 
Starfsendurhæfingarsjóð og þá 
frábæru þjónustu sem hann veitir. 
Þegar fólk er orðið jafnilla haldið 
og ég var síðastliðið haust þá 
finnur það engin úrræði sjálft.“

(Kona sem var orðin óvinnufær vegna þunglyndis og fékk aðstoð ráðgjafa 
við að halda sér virkri og viðhalda vinnusambandi sínu)

(Kona sem var orðin óvinnufær vegna þunglyndis og fékk aðstoð 
ráðgjafa við að halda sér virkri og viðhalda vinnusambandi sínu)

Suðurland

• 2 ráðgjafar starfandi í dag

• 133 einstaklingar hafa komið til ráðgjafa

• 69 er í reglulegum viðtölum í dag

• 45 hafa útskrifast

• 19 hafa hætt/afþakkað þjónustu

Þjónusta og 
þjónustuþættir

Sjálfstyrking

69 eru í reglulegum viðtölum í dag



Stéttarfélögin á Suðurlandi tóku virkan 
þátt í samstöðufundum gegn 
niðurskurði á sjúkrahúsunum á 

Suðurlandi.
Þann 11. október var haldinn sam-

stöðufundur fyrir utan Hótel Selfoss þar 
sem á annað þúsund manns mótmæltu 
fyrirhuguðum niðurskurði. Að fundinum 
stóðu stéttarfélögin á Suðurlandi, Samband 
sunnlenskra kvenna og Samtök sunnlenskra 
sveitarfélaga. Á sama tíma funduðu sveitar-
stjórnarmenn með heilbrigðisráðherra og 
þingmönnum inni á hótelinu. Ármann 
Ægir Magnússon stjórnarmaður í Fit og 
Kjartan Ólafsson stjórnuðu fundinum sem 
haldinn var utandyra. Einn af  ræðumönnum 
fundarins var Halldóra Sigríður Sveinsdóttir 
formaður Bárunnar, stéttarfélags. Í máli 
Halldóru kom fram að niðurskurður á 
Heilbrigðisstofnun Suðurlands er nú þegar 
komin langt fram yfir þolmörk. Að 
starfsmenn hafa sýnt því skilning þrátt fyrir 
aukið álag með von um betri tíð. Hún benti 
á að styrkur stofnunarinnar felist í því góða 
fólki sem þar starfar. Um er að ræða mikinn 
mannauð að ógleymdum fjölda starfa sem 
ekki má tapa frá svæðinu. Í lok ræðunnar 

skoraði Halldóra á stjórnvöld að afturkalla 
þennan niðurskurð. Eftir að fundi lauk 
gengu fundarmenn upp á Ölfusárbrú og 
lokuðu henni í nokkrar mínútur.

Eftir að samstöðufundi lauk hittust 
hollvinir sjúkrahúsanna aftur og skipulögðu 
eina viðamestu undirskriftasöfnun sem 
framkvæmd hefur verið á Suðurlandi. Tekin 
var ákvörðun um að afhenda ráðherrum 
undirskriftarlistana. Auk samstöðuhópsins 
sem stóð  að fundinum fyrir utan Hótel 
Selfoss bættist við fjöldinn allur af  
sjálfboðaliðum sem gengu í hús og söfnuðu 
undirskriftum. Fyrirtæki og stofnanir á 

Samstöðufundur
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Hæstvirtir ráðherrar - 

háttvirtir þingmenn og konur!

Hér er á ferðinni sunnlensk sendinefnd,

sem freista vill þess 

að færa til betri vegar,

feigðargjörðir þær sem vofa nú yfir

Suðurlandsbyggðum bæði nær og fjær.

Nú ber blikandi skurðarhnífinn við loft,

en útreikningar óyggjandi sýna,

að öll sú áætlun sem fyrir liggur

er skrumskæling og öll í skötulíki.

Við stöndum vörð um sunnlensk 

sjúkrahús!

Reynslan hefir fyrir löngu kennt oss,

að þegar ófært er um láð og lög,

þá liggur leið til himna býsna greið.

Og hvers skal gjalda hreykinn 

Hreppasnáði,

sem hrökklast þarf í móðurkviði um 

heiðar
og svo líða mikla önn um langan aldur,

því hann laumast varð í heiminn uppi á 

Skaga.
Já, reynslan hefir fyrir löngu kennt oss,

að Lansinn getur verið skásti sjansinn

en mannréttindi að fá að byrja og enda

sitt æviskeið í kærri heimabyggð.

Já, kötturinn ku hafa níu líf en 

mannskepnan aðeins eitt,

en ekki á samt að fækka dýralæknum.

Að lokum þykir okkur alveg ljóst, 

að öfugþróun sú er fyrir liggur,

er áratuga afturför og skömm

og í engu boðleg frjálsum heimamönnum.

VIÐ VILJUM LIFA !! 

Sigurgeir Hilmar Friðþjófsson



Suðurlandi tóku virkan þátt í baráttunni 
meðal annars með söfnun undirskrifta og 
auglýsingum sem hljómuðu í útvarpi 
síðustu dagana áður en afhendingin fór 
fram. Fimmtudaginn 11. nóvember 
fjölmenntu Sunnlendingar að Alþingis-
húsinu í rútum og einkabílum og fór gamall 
sjúkrabíll frá Guðmundi Tyrfingssyni fyrir 
lestinni sem tákn um að með boðuðum 
niðurskurði er verið að færa heilbrigðis-
þjónustu á Suðurlandi 60 ár aftur í tímann. 
Afhentu síðan Sunnlendingar Guðbjarti 
Hannessyni heilbrigðisráðherra lista með 

mótmælum íbúa á Suðurlandi gegn 
áformuðum niðurskurði á fjárframlögum 
til sjúkrahúsanna á Suðurlandi. Rúmlega 
10.000 íbúar skrifuðu nafn sitt á 
mótmælalistana á Suðurlandi. Undir-
skriftirnar afhentu Margrét Ingþórsdóttir 
formaður Verslunarmannafélags Suður-
lands, Rosemarie B. Þorleifsdóttir formaður 
Sambands sunnlenskra kvenna og Elva 
Dögg Þórðardóttir formaður Samtaka 
sunnlenskra sveitarfélaga sem ávarpaði 
heilbrigðisráðherra fyrir hönd lands-
byggðarinnar. Var heilbrigðisráðherra, ríkis-

stjórn og öðrum alþingismönnum jafnframt 
flutt drápa sem var samin og flutt af  
Sigurgeiri Hilmari Friðþjófssyni. Ármann 
Ægir Magnússon stjórnarmaður í Fit stýrði 
fundinum af  miklum krafti og festu. 
Sunnlendingum þótti eftirminnilegt þegar 
Ármann kallaði mjög ákveðinn „Við 
munum aldrei láta loka sjúkrahúsunum á 
Suðurlandi, aldrei“. Uppskar hann mikil 
fagnaðarlæti í kjölfarið.
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Ég vil í þessum fyrsta pistli mínum 
byrja á að fagna þeim áfanga sem 
útgáfa þessa blaðs markar í 

starfsemi Bárunnar, stéttarfélags. Vonandi 
fá fleiri tækifæri til að viðra skoðanir sínar á 
þessum vettvangi í framtíðinni. Stundum 
heyrist kvartað yfir því að verkalýðsfélögin 
séu óvirk og erfitt sé að fá upplýsingar um 
starfsemina, þau jafnvel séu undir hæl 
viðsemjenda sinna, séu of  pólitískt tengd 
og séu í stuttu máli sagt ekki að standa sig 
fyrir félagsmenn sína. Það væri gaman að 
skoða það betur en þó er ljóst í mínum 
huga að verkalýðshreyfingin í heild sinni á 
við ímyndarvanda að stríða og það þarf  að 
ræða.

Eitt af  vandamálum verkalýðshreyfing-
arinnar að mínu mati er hve erfiðlega henni 
hefur gengið að halda tengslum við hinn 
almenna félagsmann og þar held ég að 
tvennu sé aðallega um að kenna. Fyrir það 
fyrsta þá hefur almennur áhugi á 
verkalýðsmálum farið minnkandi í hraða 
og geggjun undangenginna ára. Kemur þar 
margt til svo sem sérsamningar ýmiskonar, 
yfirborganir, skortur á vinnuafli vegna 
þenslunnar og breytt viðhorf  til 
samfélagsins sem undir var kynt af  óheftri 
einstaklingshyggju sem sagði hreint út að 
eðlilegt væri að skara eld að eigin köku án 
tillits til annarra. Ég minni á að sérstakur 
ríkissaksóknari er um þessar mundir að 
rannsaka ýmis öfgakennd dæmi um þetta.

Í öðru lagi þá hafa verkalýðsfélögin ekki 
verið nógu dugleg eða útsjónarsöm við að 
kynna sig og starfsemi sína. 

Oftar en ekki hef  ég furðað mig á því 
hve verkalýðshreyfingin hefur verið feimin 
við að viðra skoðanir sínar á ýmsum málum 
sem hafa verið í deiglunni hverju sinni. 
Stundum fæ ég á tilfinninguna að frekar sé 
verið að passa að stíga ekki á rangar tær 
heldur en að halda uppi ákveðnu andófi og 
aðhaldi í þágu launafólks. En eitt er það þó 
sem ég tel vegi þungt í þessum efnum og 

það er stolt eða öllu heldur skortur á því. 
Við verðum vör við þennan skort á stolti í 
framsögn forystumanna okkar þegar þeir 
ræða komandi samninga. Við eigum ekki 
að ganga með hálfgerðan betlistaf  í 
viðskiptum við okkar viðsemjendur heldur 
eigum við að ganga til samninga með 
sjálfsvirðinguna í lagi og krefjast þess sem 
okkur ber samkvæmt öllum þeim viðmiðum 
sem siðuð samfélög á heimsvísu hafa komið 
sér saman um. Við eigum að hafa kjark til 
að gera það að grundvallaratriði í öllum 
samningum að tryggð sé lágmarksframfærsla 
áður en við erum til viðræðu um nokkuð 
annað.

Þegar forystumenn atvinnulífsins láta 
liggja að því að hugsanlega séu bætur of  
háar í stað þess að viðurkenna að laun séu 
of  lág á verkalýðshreyfingin í heild sinni að 
rísa upp á afturfæturna en ekki láta hjáróma 

Stolt kvak einstakra hálaunaðra foringja sinna 
duga. Við sjáum líka þennan skort á stolti í 
kjarasamningunum okkar. Þar er orðalag 
oft þannig að ekki er að sjá að borin sé 
mikil virðing fyrir hinum ófaglærðu eða 
ómenntuðu. Þar erum við kannski að 
nálgast rætur vandans.

Það sem ég vil kalla menntasnobb er 
eitthvað sem við þurfum að skoða. Öll 
áhersla er lögð á bókmenntun og við látum 
í veðri vaka við börnin okkar að ef  þau séu 
nú ekki dugleg við bókina þá liggi ekkert 
fyrir þeim annað en að vinna í frystihúsi 
eða enda á sjó. Þarna er látið liggja að því 
að það séu fyrst og fremst heimskingjarnir 
og letingjarnir sem þurfi að vinna þessi 
störf. Hvað er að því að vinna í frystihúsi? 
Eða vera á sjó ?

Þetta eru hvort tveggja störf  sem þjóð-
félaginu eru nauðsynleg, ekkert síður en 
lögfræði eða viðskiptafræði og örugglega 
ekki minni framleiðni en í hinum störfunum 
þó þjóðfélagið meti það ekki sambærilegt. 
Við ættum að huga að hvernig við tölum 
um heiðarleg störf, þó þau séu unnin af  
ófaglærðum eða „ómenntuðum“ því þessi 
störf  eru þau störf  sem hvað mest leggja til 
þjóðarbúsins. Þarna verða peningarnir til, 
ekki með misheiðarlegum viðskiptafléttum 
á ábyrgð almennings.

Við sem flokkumst til verkalýðsstétta 
eigum að hafa til að bera stolt yfir framlagi 
okkar til samfélagsins og sjálfsvirðingu til 
að gera kröfu um eðlilega hlutdeild í 
hagnaði, rétt eins og ætlast er til að við 
tökum á okkur stóra hlutdeild í tapinu. Ég 
er ekki að tala um neina rússneska byltingu. 
Ég er að tala um þann sjálfsagða hlut að 
hvert og eitt okkar á rétt til að halda á lofti 
og berjast fyrir réttindum okkar til að skapa 
hér þjóðfélag sem er bæði mann og 
fjölskylduvænt. Við viljum ekki þjóðfélag 
sem telur það eðlilegt að verkalýðurinn og 
millistétt skuli ein blæða meðan hagur 
annarra er tryggður af  valdhöfum, hverjir 
sem þeir kunna að vera í það og það sinnið. 
Rísum upp og berum höfuðið hátt. Við 
byggðum upp þetta land með okkar svita. 
Við eigum Ísland líka.

Kristbjörn Hjalti Tómasson
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Sesselja vann í áratugi við 
verslunarstörf  hjá Kaupfélagi 
Árnesinga á Selfossi. Á þeim tíma 

var verslunin staðsett þar sem Ráðhúsið er 
núna. Hún hóf  störf  á unglingsárum við 
áfyllingu og uppviktun í kjallara kaup-
félagsins og segir að það hafi margt breyst í 
sambandi við jólaundirbúninginn frá þeim 
tíma.

Kaupstaðarferð fyrir jólin
Það var skemmtileg stemning í tengslum 

við jólaverslunina og gaman að vera í 
þessari hringiðu í desember þegar fólk fór í 
kaupstaðarferð til að versla inn fyrir jólin. 
Það var mjög sérstök  upplifun að vinna í 
jólavertíðinni og maður kynntist mörgum. 
Ég hafði það alltaf  þannig að ég var búin 

Viðtal við Sesselju Sólveigu Bjarnadóttur 
um jólahátíðina

að öllu heima fyrir 1. desember.  Ég var 
búin að baka og skreyta og gera allt annað. 
Ég  gat því verið sæl og afslöppuð í vinnunni 
á aðventunni. 

Skemmtilegast þegar epla- og 
appelsínukassarnir komu í hús

Sesselja segir að skemmtilegast hafi verið 
þegar epla- og appelsínukassarnir komu í 
hús en fyrir marga táknaði það upphaf  
jólavertíðarinnar. Hún segir samt að 
hápunkturinn í upphafi jólaundirbúnings 
hafi verið þegar hulunni var svift af  
jólaskreytingunni í glugganum á Kaup-
félaginu. Fólk kom til að fylgjast með 
viðburðinum, margir sem voru í fríi komu 
sérstaklega. Við biðum fyrir utan eftir að 
tjöldin voru tekin frá til að sjá 

jólaútstillinguna. Þessum sið lauk þegar 
Kaupfélagið flutti í þetta stóra hús en þar 
var enginn gluggi til að setja skreytingarnar 
í. 

Möndlugrautur á aðfangadag
Sesselja segir að jólahaldið á æskuheimilinu 

hafi verið hefðbundið. Það voru  kótelettur 
á aðfangsdagskvöld og hangikjöt á jóladag. 
Það var alltaf  borðaður grjónagrautur á 
aðfangadagskvöld hjá mér og þessi siður 
hefur haldist í fjölskyldunni. Þegar dóttir 
mín eignaðist sitt heimili og var komin með 
lítinn strák þá breyttum við þessum sið í 
hádegismat á aðfangadag.  Í dag er staðan 
þannig að við erum milli tuttugu  og þrjátíu 
sem söfnumst saman heima hjá mér og 
mamma mín hefur eldað grjónagrautinn 
frá því að ég man eftir mér. Það kemur í 
ljós hvað hún gerir núna. Við höfum haldið 
í þennan sið í 26 til 27 ár og hefur hann 
verið að hlaða utan á sig.

Jólatré úr hampi og vírum
Á þessum árum voru heimasmíðuð 

jólatré algeng í stofum landsmanna. Sesselja 
man vel eftir jólatrénu sem prýddi stofuna 
á æskuheimilinu. Pabbi bjó það bara til 
sjálfur, úr hampi, vírum og einhverju. Ég 
man líka eftir svona jólatré hjá afa mínum 
og ömmu. Fyrsta jólagjöfin sem ég man 
eftir eru náttföt sem mamma saumaði á 
mig. Hún útbjó þau á næturnar til að ég 
kæmist ekki að því hvað ég fengi í jólagjöf. 
Því miður á ég þau ekki lengur en  þetta er 
mér mjög minnisstætt.

Jólaundirbúningurinn í dag
Sesselja hefur gaman að skreyta fyrir jólin 

og hefur þann sið að kveikja á jólaljósunum 
um leið og kveikt er ljósunum á 
Ölfusárbrúnni. Hún segist hafa brugðið af  
vananum í ár þar sem hún fór í hnéaðgerð 
í síðasta mánuði og verið því heldur seinni 
með að undirbúa jólin í ár. Ég er alveg 
ofboðsleg skreytingarkona og væri búin að 
skreyta ef  ég hefði heilsu til þess.  Nú væru 
komin jól hjá mér. Það lagast fljótt því ég 
skreyti núna í vikunni, það er ein lítil sem 
bíður eftir að fá að hjálpa mér. 
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Trúnaðarmenn hafa 
mikilvægu hlutverki að 
gegna. Eitt af  megin 

hlutverkum trúnaðarmanns er að 
gæta þess að gerðir samningar 
séu haldnir af  atvinnurekanda 
og að ekki sé gengið á félagslegan 
rétt starfsmanna. Á tímum sam
dráttar reynir mikið á starf  
trúnaðarmannsins. Ein af  þeim 
sem sinnir þessu mikilvæga 
hlutverki er Ragnhildur Eiríks
dóttir sem starfar hjá Heilbrigðis
stofnun Suðurlands. 

Ég starfa við umönnun aldraðra á 
Ljósheimum sem er hjúkrunardeild fyrir 
aldraða. Þar eru 19 herbergi fyrir 
heimilismenn og eitt hvíldarpláss. Ég hef  
starfað sem trúnaðarmaður í eitt og hálft ár 
og líkar þetta mjög vel. Ég var samt ekki 
alveg tilbúin í þetta til að byrja með.  Mér 
finnst megin hlutverk trúnaðarmanns felast 
í því að vera milligöngumaður milli 
starfsmanna, yfirmanna og tengiliður við 
félagið. Það reynir mest á hlutverk 
trúnaðarmanns í kringum 
skipulagsbreytingar. Stjórnendur hafa 
kallað á okkur trúnaðarmenn til sín í 
sambandi við breytingar áður en þær hafa 
verið framkvæmdar. Sú samvinna hefur 
skilað sér vel hjá okkur. Það hafa verið 
fundir upp á sjúkrahúsi og deildarfundir 
með starfsmönnum. Eftir hrun hefur reynt 
mun meira á starf  trúnaðarmanns og hef  
ég verið í miklum samskiptum við félagið 
vegna niðurskurðar.

Ég er búin að taka trúnaðarmanna-
námskeið eitt, þessi fjögur þrep. Þessi 
námskeið hafa reynst mér vel því, því það 
er komið inn á svo margt gagnlegt. Við 
fengum góða kennslu í að skilja samningana 
og lagalega hlið þeirra. Einnig fékk ég miklu 
meiri skilning á því hvernig hagkerfið okkar 
starfar. Mér finnst ég hafa fengið algjörlega 
nýja sýn eftir námskeiðið. 

Það skiptir máli á tímum samdráttar fyrir 
okkur trúnaðarmenn að tala saman og er 
því nauðsynlegt að hittast og skiptast á 
skoðunum. Ég hef  því verið virk í að mæta 

á fundi hjá félaginu. Í haust hef  ég meðal 
annars tekið þátt í undirbúningsvinnu 
vegna kröfugerðar fyrir komandi 
kjarasamninga. Það var haldið kjaraþing á 
Hótel Selfossi og finnst mér afar 
skemmtilegt þetta þjóðfundarform sem var 
viðhaft. En þar koma allir fram með sínar 
skoðanir. Félagsmaðurinn þarf  ekki að vera 
bundinn af  því sem einhver annar er að 
segja. Hann bara skrifar sína tillögu og 
rökstyður hana. Eftir það  greiðir hópurinn 

Starf trúnaðarmanns er 
áhugavert og lærdómsríkt 

Ragnhildur Eiríksdóttir
trúnaðarmaður hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands

atkvæði. Þannig er auðvelt að koma sínum 
sjónarmiðum áfram. Hugmyndirnar frá 
fundinum skiluðu sér síðan inn til Bárunnar 
til frekari vinnslu og svo þaðan áfram. 

Ég get fyllilega mælt með starfi 
trúnaðarmanns því þetta er áhugavert. Það 
er svo margt sem maður lærir. Starfið hefur 
áhrif  á að styrkja sjálfstraustið og 
samskiptahæfileika. Maður getur haft áhrif  
sem skila sér inn í kjarasamninga og þaðan 
til fólksins.
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Í byrjun jólaundirbúnings buðu Verslunarmannafélag Suðurlands, Báran stéttarfélag og Félag iðn- og tæknigreina 
félagsmönnum á jólaföndurnámskeið í hurðakransa-, aðventukransa- og jólaskreytingagerð. Vegna mikils 
áhuga voru haldin þrjú námskeið sem voru nánast uppbókuð.  Námskeiðið var verklegt og lærðu þátttakendur 

að útbúa eigin jólaskreytingu. Þátttakendur voru sammála um að námskeiðið hafi verið skemmtilegt, lærdómsríkt 
og góð byrjun á jólaundirbúningnum. Leiðbeinandi  á námskeiðinu var Anna Kristín Ingvarsdóttir. Mikið líf og 
jólagleði einkenndi námskeiðin eins og sjá má á meðfylgjandi myndum.

Jólaföndurnámskeið stéttarfélaganna vinsæl
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Hefur þú áhuga á að auka 
möguleika þína í starfi 
eða fara í nám?

Hjá Fræðslunetinu starfa tveir náms– og 
starfsráðgjafar, þær Eydís Katla 
Guðmundsdóttir og Sólveig R. Kristins-
dóttir. Þær gera áhugasviðsgreiningar, 
aðstoða fólk við að setja sér raunhæf  
markmið og finna námstilboð við hæfi og 
veita upplýsingar um nám og starfs-
möguleika. Einnig heimsækja þær fyrirtæki 
á Suðurlandi, veita upplýsingar og kynna 
þjónustu og starfsemi Fræðslunetsins. 

Hafir þú áhuga á að auka möguleika þína 
í starfi, fara í nám eða skoða stöðu þína 
skaltu hafa samband við námsráðgjafana. 
Ráðgjöfin er ókeypis. 

Námsráðgjöfin er í Glaðheimum 
Tryggvagötu 36 á Selfossi s. 820 8155 eða 
480 8155.

Hvað geta fullorðnir gert sem vilja 
fara að læra? Í dag eru fjölmörg 
tækifæri sem standa fólki til boða, 

allt eftir því hver þörfin er. Ein leið er að 
fara í nám hjá Fræðsluneti Suðurlands en 
Fræðslunetið er sjálfseignarstofnun sem er 
m.a. í eigu verkalýðsfélaganna á Suðurlandi. 
Fræðslunetið heldur bæði stutt og löng 
námskeið og annast og skipuleggur fræðslu 
bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Er þá 
bæði um að ræða tómstundanámskeið og 
atvinnutengd námskeið sem og námskeið 
sem meta má til eininga og getur verið 
undirbúningur og/eða hluti af  lengra námi. 
Námskeið eru haldin bæði á daginn og á 
kvöldin.

Námskeið sem meta má til eininga á 
framhaldsskólastigi og eru fyrir 20 ára og 
eldri hafa átt sívaxandi vinsældum að fagna 
hjá Fræðslunetinu. Ber þar fyrst að nefna 
Grunnmenntaskólann, en þar er lögð 
áhersla á íslensku, stærðfræði, tölvufræðslu 
og ensku auk námstækni og sjálfstyrkingar. 
Engin formleg próf  eru haldin í 
Grunnmenntaskólanum og eru hópar 
fámennir svo færi gefist til að hver fái 
kennslu við sitt hæfi. 

Óbeint framhald af  Grunnmennta-
skólanum er Nám og þjálfun í almennum 
bóklegum greinum. Það er sniðið fyrir þá 
sem hafa lokið Grunnmenntaskólanum 
eða tekið einhverjar einingar í fram-
haldsskóla. Þar eru kenndir áfangar í 
íslensku, ensku, dönsku og stærðfræði auk 
fleiri námsþátta. Lögð er áhersla á 
einstaklingsmiðað nám og samvinnu og 
samhjálp þátttakenda á báðum þessum 

námskeiðum en þau eru 300 stunda löng 
hvort um sig.

Nú í haust var boðið uppá nám sem 
kallast Sterkari starfsmaður, upplýsingatækni 
og samskipti. Eins og nafnið gefur til kynna 
er náminu ætlað að skjóta styrkari stoðum 
undir færni og þekkingu þátttakenda þannig 
að þeir standi betur á vinnumarkaði. Námið 
er alls 150 stundir. 

Skemmst er frá því að segja að öll þessi 
námskeið hafa fengið afar jákvæðar 
viðtökur og góða dóma hjá þátttakendum 
og er það vonandi að þetta sé aðeins 
byrjunin í að efla og styrkja þá sem minnsta 
menntun hafa á Suðurlandi. Rétt er að vekja 
athygli á að mörg fleiri námskeið sem meta 
má til eininga eru í boði hjá Fræðslunetinu 
og þar geta þeir sem eiga í lestrar- eða 
skriftarvandræðum einnig fengið námskeið 
við sitt hæfi. Upplýsingar um námskeiðin 
má sjá á vef  Fræðslunetsins: fraedslunet.is

Kennsla á vorönn hefst eftir miðjan 
janúar og er áætlað að námsvísir vorannar 
2011 verði borinn í hús og fyrirtæki 11. 
janúar nk. 

Lærum allt lífið Desemberuppbót 2010
Báran, stéttarfélag 

Almenni samningur milli 
SGS og SA 
kr. 46.800 

Samningur
 f.h. Ríkissjóðs og SGS 

kr. 46.800 

Samingur SGS og 
Launanefndar sv.fél. 

kr. 72.399

Samningur SA vegna 
Sólheima við Báruna 

kr. 46.800 

Samningur Dvalar- og 
hjúkrunarheimilisins 

Kumbaravogs 
kr. 72.399

Vinnustaðasamningur 
Mjólkurbús Flóamanna 

kr. 46.800

Samningur LÍV og SA
kr. 53.100
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Viltu bæta færni þína 
í tölvum? 

Báran, stéttarfélag 
og 

Verslunarmannafélag 
Suðurlands 
bjóða upp á 

grunnnámskeið Í 
tölvum sem verður 

haldið hjá 
Fræðsluneti 
Suðurlands á 
vormisseri.

  
Nánari upplýsingar 

eru veittar í 
síma 480 5000

Vetrarleiga orlofshúsa 
Aðsókn að orlofshúsum Bárunnar, stéttarfélags og 

Verslunarmannafélags Suðurlands hefur aukist á síðustu tveimur 
árum og þarf því að panta hús með góðum fyrirvara.  Á 

heimasíðu stéttarfélaganna er hægt að sjá hvaða helgar eru 
lausar og senda inn umsókn. Félagsmenn Bárunnar stéttarfélags 

geta pantað orlofshús á baran.is og félagsmenn 
Verslunarmannafélags Suðurlands geta pantað orlofshús á vms.is. 
Páskahelgin verður auglýst síðar. Hægt að fá nánari upplýsingar á 

Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna á 
Suðurlandi í síma 480 5000.

Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, 
formaður Landssambands íslenzkra 
verzlunarmanna og fyrrverandi 

varaforseti Alþýðusambands Íslands, lést 
miðvikudaginn 24. nóvember á 
Landspítalanum við Hringbraut, 61 árs 
að aldri. Hún fæddist í Reykjavík 19. 
ágúst 1949, dóttir hjónanna Guðmundar 
Jónssonar frá Eyrarbakka og Helgu 
Sigríðar Eiríksdóttur frá Reykjavík. Systir 
Ingibjargar var María, f. 1943 en hún lést 
1980. Ingibjörg lætur eftir sig kjörsynina 
Bjarna Jónsson og Andrés Jón Esrason. 

Ingibjörg starfaði lengst af  hjá 
Flugleiðum og fyrir verkalýðshreyfinguna 
í rúmlega 30 ár. Hún sat í stjórn VR í alls 
14 ár frá árinu 1975, þá aðeins 26 ára 
gömul. Hún var kosin formaður LÍV á 
þingi sambandsins árið 1989 og er eina 
konan sem gegnt hefur embætti formanns 
landssambands innan ASÍ. Ingibjörg var 
sæmd gullmerki LÍV og gullmerki VR. 

Ingibjörg tók þátt í þingum Alþýðu-
sambandsins frá því að hún tók sæti í 
stjórn VR. Hún sat lengi í sambandsstjórn 
ASÍ og var kjörin í miðstjórn og sem 
varaforseti árið 1992 og gegndi því 
embætti samtals í 14 ár en gaf  ekki kost á 
sér aftur nú í haust vegna veikinda. Þá 
gegndi Ingibjörg fjölda trúnaðarstarfa í 
nefndum og ráðum fyrir hönd 
Alþýðusambandsins. 

Ingibjörg var kona sátta og lausna og 
leiddi hún alla kjarasamninga LÍV frá 
þjóðarsáttasamningunum árið 1990. Hún 
barðist ötullega fyrir réttindum launafólks 
á vinnumarkaði og voru jafnréttismálin 
henni ætíð ofarlega í huga. Ingibjörg 
leiddi landssambandið í gegnum miklar 
breytingar og gegndi trúnaðarstörfum 
fyrir það árum saman. Hún starfaði hjá 
VR frá árinu 2002 samhliða formennsku 
LÍV og bar ábyrgð á erlendum samskiptum 
ásamt samskiptum við önnur sambönd 
og félög innan ASÍ. 

Ingibjörg R. 
Guðmundsdóttir

Minning
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Starfsmenntasjóðir stéttarfélaganna  
hafa mikilvægu hlutverki að gegna 
við að veita félagsmönnum aukin 

tækifæri til sí- og endurmenntunar. 
Markmið starfsmenntasjóða stéttarfélaga 
er meðal annars að auka hæfni og menntun 
starfsfólks, ásamt því að stuðla að auknu 
framboði af  námi og námsefni sem svari 
þörfum atvinnulífsins á hverjum tíma. 
Atvinnulífið þarfnast vel menntaðra 
starfsmanna sem geta mætt nýjum þörfum 
og breyttum kröfum vinnumarkaðarins. 

Hér fyrir ofan eru almennar upplýsingar 
um möguleika félagsmanna Bárunnar, 
stéttarfélags og Verslunarmannafélags 
Suðurlands til að sækja um styrk til sí- og 
endurmenntunar.  Ekki gilda sömu reglur 
hjá sjóðunum um hvað er styrkhæft og 
hversu hár styrkurinn er. 

Viltu styrkja stöðu þína á 
vinnumarkaði?

Starfsmenntasjóðir stéttarfélaganna 
Starfsmenntastyrkur  
Félagsmenn geta sótt um styrk vegna starfsmenntunar 

Meiraprófsnámskeið
Sumir starfsmenntasjóðir styrkja sérstaklega meiraprófsnámskeið

Tómstundastyrkur
Félagsmenn geta sótt um styrk vegna tómstundanámskeiða

Ferðastyrkur 
Sæki félagsmaður um styrk vegna starfsnáms, sem aðeins er boðið upp á utan heimabæjar 
viðkomandi, getur hann sótt um ferðastyrk

Styrkir til kaupa á hjálpartækjum fyrir lestrar og ritstuðning
Félagsmenn sem eru lesblindir eða eiga við lestrar- og ritörðugleika að stríða geta sótt um vegna 
kaupa á hjálpartækjum ætluðum til stuðnings við lestur og skrift

Styrkir vegna íslenskunáms
Félagsmenn sem hafa annað móðurmál en íslensku geta sótt um styrk vegna íslenskunáms

Stórhátíðarvinna er á aðfangadag og gamlársdag eftir kl. 12:00, 

jóladag og nýársdag. Öll vinna sem er unnin á stórhátíðum greiðist 

með tímakaupi sem nemur 1,375% af mánaðarlaunum fyrir dagvinnu.

Hvar er síðan sótt um?
Fylla þarf  út umsóknareyðublað þegar 

sótt er um styrki og senda það ásamt 
greiðslukvittun til viðkomandi stéttarfélags.  
Umsókn þarf  að berast viðkomandi 
stéttarfélagi innan 12 mánaða frá því að 
nám/námskeið hófst. Allar upplýsingar og 
umsóknareyðublað er hægt að nálgast á 
Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna, 
Austurvegi 56 og á heimasíðum félaganna. 
Greiðslukvittun má aldrei vera eldri en 12 
mánaða.
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Stéttarfélögin á Suðurlandi fóru í 
kröfugöngu 1. maí undir yfirskriftinni 
„Við viljum vinna“

Verslunarmannafélag Suðurlands, Báran 
stéttarfélag, Félag iðn- og tæknigreina og 
FOSS stóðu að hátíðardagskrá í tilefni af  
alþjóðlegum baráttudegi verkalýðsins 1. 
maí. Farið var í kröfugöngu frá húsnæði 
stéttarfélaganna á Austurvegi 56 á Selfossi 
og gengið að Hótel Selfossi. Hestamenn frá 
Sleipni fóru ríðandi á hestum fyrir göngunni 
ásamt Lúðrasveit Selfoss. 
Við Hótel Selfoss flutti Skúli Thoroddsen 
framkvæmdastjóri Starfsgreinasambands 
Íslands hátíðarræðu og tveir nemendur við 
FSu, þau Anton Guðjónsson og Íris Erla 
Gísladóttir fluttu ávarp um framtíðarsýn 
unga fólksins og verkalýðsbaráttunnar. 
Ingó  skemmti síðan fólki með söng og 
gleði. Boðið var  upp á morgunkaffi í Hótel 
Selfossi að skemmtun lokinni.

Kröfuganga 1. maí



Ný og betri 
vinnubrögð
Þann 15. ágúst 2010 tók gildi samkomulag ASÍ og SA 
um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum. 

Markmið samkomulagsins er að tryggja að allir atvinnurekendur og starfsmenn þeirra 
fari að gildandi lögum, reglugerðum og kjarasamningum. 

Það er mikilvægt að fyrirtæki sitji við sama borð og fari að leikreglum en vinnustaða-
skírteinum er m.a. ætlað að vinna gegn svartri atvinnustarfsemi og undirboðum. 

Samkomulagið nær til starfsmanna og fyrirtækja í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 
sem og rekstri gististaða og veitingahúsa. Atvinnurekendum í hlutaðeigandi greinum ber 
að sjá til þess að starfsmenn þeirra beri vinnustaðaskírteini.

Næstu þrjá mánuði munu eftirlitsfulltrúar veita atvinnurekendum sem samkomulagið nær 
til leiðbeiningar um innleiðingu vinnustaðaskírteina. SA og ASÍ hvetja atvinnurekendur til 
að bregðast skjótt við og stuðla að heilbrigðu starfsumhverfi á íslenskum vinnumarkaði.

Allar nánari upplýsingar á www.skirteini.is

Vinnustaðaskírteini

Margrét Jónsdóttir

Starfsmaður

Kt. 123123-1231

Steikt og brasað ehf.

Svannahöfða 12, 112 Reykjavík

Kt. 123123-1231


