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FRÉTTABRÉF STÉTTARFÉLAGANNA

Tæplega 90 fulltrúar, frá öllum stéttarfélögum á Norðurlandi sátu 34. þing 
Alþýðusambands Norðurlands sem fram fór á Illugastöðum í Fnjóskadal í 
byrjun október. Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, mætti 
á þingið og hélt góðan fyrirlestur um stöðuna í húsnæðismálum. Auk hennar 
voru nokkrir aðrir með áhugaverð erindi.

 Að erindum loknum fóru þingfulltrúar á Þeistareyki og skoðuðu 
framkvæmdir á svæðinu og fengu kynningu á fyrirtækinu, LNS Saga, sem 
er stærsti verktakinn á svæðinu.

Nýr formaður AN var kosin Ósk Helgadóttir, varaformaður Framsýnar. Með 
henni í stjórn eru Jóhann Rúnar Sigurðsson frá Félagi málmiðnaðarmanna 
Akureyri, og Jón Ægir Ingólfsson frá Öldunni. Varamenn í stjórn eru Agnes 
Einarsdóttir frá Framsýn, Vigdís Elfa Þorgeirsdóttir frá Samstöðu og Anna 
Júlíusdóttir, frá Einingu-Iðju.

Þingið tókst í alla staði mjög vel og voru þrjár ályktanir og ein áskorun 
samþykktar samhljóða á þinginu. Þessar ályktanir fjalla um húsnæðismál, 
ferðaþjónustu og vísitölu en í áskoruninni er gerð sú krafa til sveitarstjórnar 
Þingeyjarsveitar að vinna bráðan bug á því ófremdarástandi sem er í síma- og 
netsambandi á svæði Orlofsbyggðarinnar á Illugastöðum. Ályktarnar þrjár 
og áskorunina má lesa inn á heimasíðu stéttarfélaganna www.framsyn.is.

Ósk Helgadóttir varaformaður Framsýnar er nýr formaður Alþýðusambands 
Norðurlands. Með henni á myndinni er Árni Steinar Stefánsson, sérfræðingur 
hjá Starfsgreinasambandi Íslands. og Mývetningur með meiru.

Ósk Helga nýr formaður AN

Forsíðumynd

Viltu komast í stjórnunarstörf? 
Kjörnefnd Framsýnar vinnur að því að stilla upp í stjórnir, 

ráð og nefndir fyrir félagið næsta kjörtímabil sem er tvö ár 
frá og með næsta aðalfundi sem haldinn verður væntanlega 
í apríl 2016. Stilla þarf upp í um 80 trúnaðarstöður á vegum 
félagsins. Félagsmenn sem hafa áhuga fyrir því að taka þátt 
í áhugaverðu starfi eins öflugasta stéttarfélags landsins er 
bent á að hafa samband við formann Kjörnefndar Ágúst 
Óskarsson á netfangið virk@framsyn.is . Þannig  geta þeir 
haft bein áhrif á stefnu félagsins og starfsemi á hverjum tíma.

Framsýn, stéttarfélag

Í bréfi til sveitarfélaganna Norðurþings og Þingeyjarsveitar deilir Framsýn 
ákveðnum áhyggjum með sveitarfélögunum nú þegar framundan eru 
miklar framkvæmdir á Húsavík og á Þeistareykjasvæðinu í tengslum við 
uppbygginguna á Bakka. Framsýn efast ekki um að framkvæmdirnar og þau 
framtíðarstörf sem verða til með uppbyggingunni verði svæðinu til heilla 
og bæti þannig mannlíf og búsetuskilyrði í Þingeyjarsýslum. Félagið hefur 
hins vegar áhyggjur af ákveðinni þróun sem virðist eiga sér stað samfara 
uppbyggingunni. Það er að verktakar sem bera ábyrgð á verkinu skuli ráða 
til sín erlenda undirverktaka til að sjá um uppbygginguna á forsendum laga 
nr. 45/2007. Lögin varða m.a. réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem 
senda starfsmenn til Íslands. Lögin veita fyrirtækjunum undanþágu frá 
því að greiða í lífeyrissjóði eða önnur sjóðagjöld af starfsmönnum eins og 
skylt er á íslenskum vinnumarkaði skv. lögum nr. 55/1980. Að öðru leiti ber 
fyrirtækjunum að fara eftir íslenskum kjarasamningum. Þá ber þess að geta 
að samkvæmt skattalögum er erlendum fyrirtækjunum er starfa tímabundið 
á Íslandi, eða í allt að sex mánuði, undanskilin frá því að greiða útsvar eða 
tekjuskatt af starfsmönnum til sveitarfélaga eða í ríkisjóð Íslands. Fyrir liggur 
að sveitarfélögin munu verða fyrir töluverðum tekjumissi í formi útsvars 
haldi þessi þróun áfram varðandi uppbygginguna á Bakka. Þetta er löglegt 
en kallar á umræðu um uppbygginguna hvað þessa þætti varðar. Málið er 
reyndar ekki einskorðað við fyrirtæki í byggingariðnaði. Framsýn þurfti m.a. 
að skipta sér að íslensku fyrirtæki í matvælaiðnaði á félagssvæðinu sem fór 
þessa sömu leið í haust, það er að fela erlendu fyrirtæki að sjá um tímabundna 
framleiðslu á Húsavík í umboði fyrirtækisins. Erlenda fyrirtækið bar ekki 
skylda til að greiða útsvar eða aðra skatta í ríkisjóð þar sem þessi leið var farin 
hvað þá að greiða kjarasamningsbundin gjöld til Framsýnar eða í lífeyrissjóði 
á Íslandi. Í bréfi Framsýnar til sveitarfélaganna kallar félagið eftir umræðu um 
þessa þróun sem vonandi er ekki komin til að vera.

Þrír góðir gestir frá Alþýðusambandi Íslands komu í heimsókn á Skrifstofu 
stéttarfélaganna á dögunum til að ræða við starfsmenn og forsvarsmenn 
Framsýnar um verkalýðsmál, starfsmenntamál og önnur málefni er 
varða starfsemi stéttarfélaga. Fundurinn var að sjálfsögðu vinsamlegur og 
fjörugar umræður urðu um málefni fundarins enda hafa forystumenn 
Alþýðusambandsins ekki alltaf verið sammála málflutningi Framsýnar og 
öfugt.

Það hefur ekki alltaf verið þýða í samskiptum Framsýnar og ASÍ. Þessi mynd 
ber hins vegar með sér að menn hafi verið nokkuð ánægðir með fundinn.

Óheillaþróun- sveitarfélög 
verða af útsvarstekjum

Morgunverðarfundur    
með fulltrúum ASÍ

Ágætu lesendur, frekari upplýsingar um fréttirnar og 
upplýsingarnar sem fram koma í fréttabréfinu er hægt að 
nálgast inn á heimasíðu stéttarfélaganna www.framsyn.is.

Frekari fréttir á heimasíðunni 
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Sunddeild Völsungs og Sundráð HSÞ 
hafa unnið saman að því undarfarin ár 
að skapa frábært sundfólk á öllum aldri í 
Þingeyjarsýslum. Í byrjun nóvember var 
komið að uppskeruhátíð sundfólks. Fjöldi 
fólks var saman komið í sal Borgarhólsskóla 
á Húsavík þar sem verðlaunaafhending 
fór fram fyrir góðan árangur á árinu. 
Hátíðin var öll hin glæsilegasta og eftir 
verðlaunaafhendinguna var öllum 
boðið upp á pizzu. Framsýn, stéttarfélag 
gaf sunddeildunum nýjan glæsilegan 
farandbikar sem kemur í staðinn fyrir 
eldri bikar sem Fiskiðjusamlag Húsavíkur 
gaf á sínum tíma. Stigahæsta félagið á 
svæðinu á hverjum tíma kemur til með 
að fá bikarinn í sínar hendur til varðveislu 
í eitt ár. Formaður Framsýnar, Aðalsteinn 
Á. Baldursson, afhendi bikarinn stigahæsta 
liðinu árið 2015, það er Sunddeild Völsungs. 
Hægt er að nálgast frekari uppfjöllun og myndir frá uppskeruhátíðinni inn á 
heimasíðu stéttarfélaganna framsyn.is.

Kjarasamningur Starfsgreinasambands Íslands sem Framsýn á aðild að og 
Landsvirkjunar hefur verið samþykktur í atkvæðagreiðslu. Samningurinn 
var samþykktur með 94% greiddra atkvæða. Alls greiddu 17 atkvæði, já 
sögðu 16 en nei sagði 1. Samningurinn telst því samþykktur.

Stjórn Starfsmenntasjóðs 
verslunar- og skrifstofufólks 
(SVS) sem Framsýn á aðild að 
fyrir verslunar- og skrifstofu-
fólk innan félagsins hefur 
tekið þá ákvörðun að flýta 
gildis töku ákvæðis nýrra 
reglna varðandi uppsöfnun 
á rétti í sjóðinn. Gildistakan 
varðandi uppsafnaðan rétt átti 
að taka gildi 1. janúar 2017 en 
tekur nú gildi 1. janúar 2016. 
Samkvæmt nýjum reglum 
SVS gefst félagsmanni sem 
ekki hefur nýtt sér rétt sinn í 
starfsmenntasjóð SVS þrjú ár í 
röð, kostur á að nýta sér styrk 
allt að 270.000 kr. fyrir einu 
samfelldu námi. Ekki er hægt 
að safna upp rétti umfram þá 
upphæð.

Sunddrottning Þingeyinga, 
Valdís Jósefsdóttir, heldur hér 
á nýja farandbikarnum sem 
Framsýn gaf á uppskeruhátíðinni 
til eignar. Félagsmenn Framsýnar sem starfa hjá Landsvirkjun, það er við Laxárvirkjun og 

Kröflu hafa samþykkt nýgerðan kjarasamning félagsins/SGS og Landsvirkjunar. 
Þegar þessi virkjun bætist við á Þeistareykjum munu félagsmönnum Framsýnar 
sem starfa hjá Landsvirkjun væntanlega fjölga enn frekar.

Aukin réttur félagsmanna Framsýnar 
til starfsmenntastyrkja. Um er að ræða 
félagsmenn sem starfa í verslunum, 
söluskálum og á skrifstofum. Það er 
félagsmenn sem starfa eftir kjara samningi 
Landssambands ísl. verslunar manna og 
Samtaka atvinnu lífsins sem Framsýn á aðild 
að.

Framsýn í stað FH
Samningur samþykktur                                               

v/ starfsmanna             
Landsvirkjunar

Verslunar- og skrifstofufólk 
innan Framsýnar athugið

Hið árlega jólaboð stéttarfélaganna verður haldið 
laugardaginn 12. desember n.k. í fundarsal stéttarfélaganna. 
Opið verður frá kl. 14:00 til 18:00. Boðið verður upp á kaffi, 
meðlæti og skemmtiatriði. Tökum vel á móti jólunum og 
upplifum stemninguna eins og hún gerist best í vinalegu 
umhverfi. Að sjálfsögðu eru allir velkomnir. Stéttarfélögin

Jólaboð stéttarfélaganna Félagsmönnum 
Framsýnar og Þingiðnar 

stendur til boða félagshúfur 
fyrir veturinn. Endilega 
komið við á Skrifstofu 
stéttarfélaganna ef þið 

viljið búa ykkur vel undir 
veturinn með ofurhúfum 

frá stéttarfélögunum.

Húfur í boði

Starfsmönnum er heimilt að kjósa einn trúnaðarmann á hverjum 
vinnustað þar sem starfa 5 til 50 starfsmenn og tvo trúnaðarmenn séu 
starfsmenn fleiri en 50. Að kosningu lokinni tilnefnir viðkomandi stéttarfélag 
trúnaðarmennina. Verði kosningu eigi við komið skulu trúnaðarmenn 
tilnefndir af viðkomandi stéttarfélagi. Kjör trúnaðarmanna gildir í tvö ár. 
Stéttarfélögin skora á vinnustaði þar sem trúnaðarmenn eru ekki til staðar að 
láta fara fram kosningu á trúnaðarmönnum. Stéttarfélögin eru að sjálfsögðu 
klár að koma að kjörinu verði eftir því leitað.

Er trúnaðarmaður á þínum vinnustað, ef ekki er mikilvægt að gengið verði frá 
kjöri á trúnaðarmanni.

Er trúnaðarmaður                 
á þínum vinnustað?
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Styrktarsjóður BSRB 
Frestur umsókna og fylgigagna 2015
Styrktarsjóður BSRB vill benda félagsmönnum á að til þess 

að geta fengið styrk vegna ársins 2015 er nauðsynlega að skila 
inn umsóknum og fylgigögnum í síðasta lagi föstudaginn 
18. desember nk. Þetta á bæði við um þá sem hafa sent inn 

umsókn á netinu og eiga eftir að skila inn fylgigögn og einnig 
þá sem eiga eftir að sækja um styrk hjá sjóðnum. Komi 

umsóknir eftir 18. desember nk. munu umsóknir falla yfir á 
rétt ársins 2016.  Að gefnu tilefni benda starfsmenn sjóðsins á 
að skila þarf frumriti reikninga til sjóðsins, reikningar sendir 

með tölvupósti teljast ekki gildir. 

Starfsfólk Styrktarsjóðs BSRB

Félagar úr stjórn og trúnaðarmannaráði Framsýnar gerðu sér ferð til 
Finnlands í haust ásamt starfsmönnum stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum. 
Tilgangur ferðarinnar, sem var náms og kynnisferð, var að fræðast um 
verkalýðs- og efnahagsmál í Finnlandi og starfsemi sendiráðs Íslands í 
landinu. Fulltrúarnir fóru á eigin vegum og báru sjálf kostnaðinn af ferðinni 
fyrir utan styrki sem fengust frá starfsmenntasjóðum atvinnulífsins. Eftir að 
komið var út á fimmtudeginum var farið í heimsókn í íslenska sendiráiðið í 
Finnlandi þar sem Kristín A. Árnadóttir sendiherra Íslands í Finnlandi tók 
á móti hópnum ásamt starfsmönnum sendiráðsins. Sendiherrann fór yfir 
starfsemi sendiráðsins og gerði því góð skil. Daginn eftir var farið snemma 
í heimsókn til SEL sem stendur fyrir starfsmenn í matvælaframleiðslu í 
Finnlandi. Henri Lindholm formaður fór yfir starfsemi sambandsins auk þess 
að fara vel yfir réttindamál verkafólks í Finnlandi. Þess má geta að Henri er 
jafnframt formaður NU Livs sem stendur fyrir verkafólk í matvælaframleiðslu 
á Norðurlöndunum. Því næst fór Olli Koski aðalhagfræðingur ASÍ í Finnlandi 
yfir efnahagshorfur í Finnlandi, sem því miður eru ekki alltof góðar. Að lokum gerði Anni Alaja starfsmaður Atvinnuleysistryggingasjóðs í Finnlandi grein 
fyrir starfsemi sjóðsins. Öll erindin voru mjög góð og urðu miklar umræður milli frummælenda og gestanna frá Framsýn. Eftir langan og strangan dag var 
síðan öllum gestunum boðið til kvöldverðar á vegum SEL. Glæsilegur dagur í alla staði og móttökurnar frábærar. Það fréttist að félagar úr Framsýn væru á 
ferðinni í Finnlandi á sama tíma og kynning stóð yfir á íslenska skyrinu frá MS á lítilli og vinalegri eyju við Helsinki. Það varð til þess að gestunum frá Framsýn 
var boðið að taka þátt í kynningunni á laugardeginum sem fór vel fram, en íslenskt skyr hefur vakið mikla athygli í Finnlandi og selst vel. Það er fyrirtæki í  í 
Finnlandi sem séð hefur um markaðskynninguna og kaupir það skyrið frá MS. Sala skyrs til Finnlands hefur margfaldast þar í landi á undanförnum árum. 
Útflutningur MS á skyri til Finnlands hófst með ferðalagi ungs manns að nafni Miikka Eskola til Íslands fyrir tæpum fimm árum síðan. Hann kolféll fyrir 
íslenska skyrinu og í framhaldinu hóf MS samstarf og útflutning á skyrinu til Finnlands. Nú er svo komið að eftirspurnin er mun meiri en framboðið þar sem 
framleiðslugetan annar vart eftirspurn en skyrið fyrir finnska markaðinn er bæði framleitt hér á Íslandi og hjá Thise-mjólkurbúinu í Danmörku fyrir MS.

Samtals fóru 23 félagar úr Framsýn í ferðina sem allir skiluðu sér heim eftir 
velheppnaða ferð.

Skálað í skyri. Forstjóri MS, Ari Edwald, bauð fulltrúum Framsýnar að taka 
þátt í kynningunni á skyrinu sem var skemmtileg upplifun. Skálað var í skyri 
í fallegri eyju við Helsinki ásamt því að þekktar hljómsveitir frá Íslandi og 
reyndar þekktir menn frá Íslandi voru á svæðinu og skemmtu gestum.

Flott saman, Ágúst, Hafþór, Eysteinn og Annie Mist. Kraftajötuninn Hafþór 
Júlíus Björnsson og tvöfaldur heimsmeistari í Crossift, Annie Mist Þórisdóttir 
tóku á móti gestum íklædd íslenskum lopapeysum. Þá má geta þess að Ágúst 
og Eysteinn eru líka miklir meistarar og hafa unnið til margra verðlauna á 
öðrum sviðum.

Lærdómsrík ferð til Finnlands

Framsýn stóð félagsfundi um nýgerðan kjarasamning ríkisins og 
Starfsgreinasambands Íslands sem félagið á aðild að áður en hann fór í  
atkvæðagreiðslu. Fundarmenn voru nokkuð ánægðir með samninginn en 
óánægja kom fram með að 300 þúsund lágmarkslaunum verði ekki náð 
fyrr en 1. júní 2018. Niðurstaða úr atkvæðagreiðslunni liggur nú fyrir. 82% 
félagsmanna Starfsgreinasambandsins samþykktu kjarasamninginn. Um var 
að ræða sameiginlega atkvæðagreiðslu aðildarfélaga sambandsins.

Starfsfólk sem starfar hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands skoðar samninginn 
á kynningarfundinum.

Ríkissamningurinn 
samþykktur

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR
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Sumarferð stéttarfélaganna að Holuhrauni var farin í lok ágúst. Ferðin 
tókst í alla staði mjög vel, frábær hópur, gott veður, magnaður fararstjóri 
Tryggvi Finnsson  og síðast en ekki síst öruggur og ljúfur bílstjóri. Þegar allt 
þetta fer saman geta svona ferðir ekki klikkað. Sjá myndir úr ferðinni:

Stjórn Framsýnar hefur ákveðið að auka réttindi félagsmanna úr 
Sjúkrasjóði félagsins og bæta við nýjum bótaflokki. Það er að niðurgreiða 
kostnað fullgildra félagsmanna vegna augnsteinaaðgerða. Niðurgreiðslan 
verður með svipuðum hætti og núverandi niðurgreiðslur vegna laser aðgerða 
á augum sem styrktar eru af sjúkrasjóði félagsins. Greitt verður að hámarki 
kr. 50.000 fyrir aðgerð á hvoru auga, þó aldrei hærra en 50% af kostnaði 
félagsmanna við aðgerðina.

Stéttarfélögin Framsýn og Þingiðn hafa gengið frá samkomulagi við pólska 
verktakafyrirtækið G&M Sp. Zo.o um kaup og kjör starfsmanna sem starfa 
hjá fyrirtækinu á Þeistareykjum. Samningaviðræður hafa staðið yfir síðustu 
vikurnar sem enduðu með undirskrift samnings milli aðila í síðustu viku. 
Fyrirtækið G&M er undirverktaki hjá LNS Saga sem sér um uppbygginguna 
á stöðvarhúsinu á Þeistareykjum fyrir Landsvirkjun. Uppundir 80 starfsmenn 
hafa verið á vegum G&M á svæðinu undanfarna mánuði. Formaður 
Framsýnar, Aðalsteinn Árni, segist ánægður með samninginn og þar með 
hafi ákveðinni óvissu verið eytt um kjör starfsmanna sem starfa hér eftir 
svokölluðum Stórframkvæmdasamningi ASÍ og Samtaka atvinnulífsins.

Stéttarfélögin hafa gengið frá kjarasamningi við pólska verktakafyrirtækið 
G&M um kjör starfsmanna fyrirtækisins á Þeistareykjum. Kynningarfundur 
um samninginn verður á Þeistareykjum á næstu dögum.

Frábær sumarferð

Framsýn gerir enn betur 
við félagsmenn

Gengið frá samkomulagi 
við G&M

Áskell Örn Kárason vann öruggan sigur á Framsýnarmótinu í skák sem 
fram fór á dögunum. Áskell vann allar sínar skákir sex að tölu. Haraldur 
Haraldsson varð í öðru sæti með 5 vinninga og Elsa María Kristínardóttir 
varð í þriðja sæti með 3,5 vinninga eins og Hermann Aðalsteinsson, en Elsa 
María varð ofar á stigum. Þess má geta að Elsa María varð efst Huginsmanna, 
Hermann annar og Sigurður G Daníelsson þriðji með 3 vinninga. Sveinbjörn 
Sigurðsson varð í þriðja sæti af gestum mótsins með þrjá vinninga, á eftir 
Áskeli og Haraldi.

Verðlaunahafar á Framsýnarmótinu. Á myndina vantar Sigurð G. Daníelsson.

Áskel Örn sigraði 
Framsýnarmótið
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Á þingi Starfsgreinasambands Íslands sem fram fór í október var Aðalsteinn 
Árni Baldursson formaður Framsýnar kjörinn í stjórn sambandsins. 
Kjörtímabil stjórnar eru tvö ár. Aðalsteinn hefur setið í stjórn sambandsins 
frá stofnun þess árið 2000 eða í 15 ár. Athygli vakti að forsvarsmenn Eflingar 
gáfu ekki kost á sér í framkvæmdastjórn sambandsins en formaður Eflingar 
hefur setið í stjórn sambandsins frá upphafi. Þess má geta að félagið er 
fjölmennasta félagið innan SGS. Til viðbótar má geta þess að Vilhjálmur 
Birgisson formaður Verkalýðsfélags Akraness hlaut ekki náð fyrir augum 
kjörnefndar og náði því ekki inn í framkvæmdastjórn sem aðalmaður sem 
er afar athyglisvert. Honum var hins vegar stillt upp í varastjórn.

Þing Landssambands íslenzkra 
verzlunarmanna (LÍV) kallar eftir 
nýjum vinnubrögðum við gerð 
kjarasamninga þar sem allir axli sína 
ábyrgð. Margir hópar hafi farið fram 
síðustu misseri og reynt að rétta sinn 
hlut, óháð því hvaða áhrif það hafi á aðra 
launahópa eða hagkerfið. Á því tapa 
allir, segir í ályktun þingsins. 29. þing 
LÍV var haldið dagana 16. – 17. október 
á Akureyri og sátu það 79 fulltrúar 
aðildarfélaga sambandsins. Hægt er að 
nálgast frekari upplýsingar um þingið 
inn á heimasíðu stéttarfélaganna 
Framsyn.is.

Starfsmannafélagið G-26 stóð fyrir starfsmannaferð í Öxarfjörðinn í haust. 
Að félaginu standa starfsmenn þeirra félagasamtaka og fyrirtækja sem starfa 
í húsnæði stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum að Garðarsbraut 26 á Húsavík. 
Meðal þess sem var skoðað í Öxarfirðinum var gulrótarræktin í Akurseli, 
eyðibýlin í Skógum og landsigið í Bakkalandi.

Framsýn hefur óskað eftir upplýsingum frá félags- og húsnæðis mála-
ráðherra varðandi uppbyggingu á 2.300 félagslegum íbúðum á næstu árum 
á vegum ríkisins og samstarfsaðila. Félagið er hér að vitna til yfirlýsingar 
ríkistjórnarinnar sem fylgdi síðustu kjarasamningum. Spurt er út í áætlaðan 
fjölda nýrra íbúða á félagssvæði Framsýnar. Ráðherra hefur ekki séð ástæðu 
til að svara erindinu. Sjá frekari uppfjöllun um málið inn á heimasíðu 
stéttarfélaganna.

Skrifstofu stéttarfélaganna hafa borist 
í sumar fyrirspurnir frá starfsfólki sem 
starfar hjá bændum við hefðbundin 
landbúnaðarstörf og ferðaþjónustu. Að 
gefnu tilefni er rétt að taka fram að bændum 
ber að greiða öllum starfsmönnum að 
lágmarki laun samkvæmt 10 launaflokki 
kjarasamnings Bændasamtaka Íslands 
og Starfsgreinasambands Íslands.Þá 
ber bændum að meta nám sem nýtist 
starfsmönnum í starfi um allt að tvo 
launaflokka. Í þeim tilvikum sem bændur 
velja að draga frá launum starfsmanna 
fæði og húsnæði samkvæmt ákvæðum 
kjarasamningsins ber þeim að uppfylla 
að starfsmannaaðstaðan s.s. svefnaðstaða, 
standist reglugerðir um aðbúnað og 
hollustu starfsmanna. Eitthvað er um 
að bændur séu með svokallaða erlenda 
„sjálfboðaliða“ við störf, ýmist frá 
löndum innan eða utan EES-svæðisins 
(Evrópusambandsins og EFTA). Þessir 
einstaklingar eru ekki skráðir sem 
launþegar en fá fæði og húsnæði fyrir sín 
störf. Þessi skipan mála er með öllu ólögleg. 
Allir sem taka þátt í efnahagslegri starfsemi með vinnuframlagi í þjónustu 
annars aðila eru launþegar. Þeim ber að greiða laun skv. kjarasamningum 
og tryggja þeim öll þau réttindi sem lög og kjarasamningar tilgreina. 
Þessir einstaklingar eru jafnframt skattskyldir hér á landi og bændum ber 
að standa hinu opinbera skil á staðgreiðslu af launum þeirra og annarri 
þóknun. Vanræki bændur þær skyldur eru þeir sjálfir ábyrgir gagnvart 
hinu opinbera. Veikist eða slasist þessir starfsmenn í störfum hjá þeim eru 
þeir jafnframt ábyrgir og geta orðið skaðabótaskyldir án þess að lög- eða 
kjarasamningsbundnar tryggingar taki tjónin yfir. Mörg dæmi eru um það 
á almennum vinnumarkaði að litlir atvinnurekendur verði gjaldþrota vegna 
þeirra krafna sem á þá stofnast vegna óskráðs eða ranglega skráðs launafólks.

Þau stóðu vaktina fyrir Framsýn á þingi Starfsgreinasambands Íslands en 
félagið átti rétt á fjórum fulltrúum. Aðalsteinn, Sigurveig, Ósk og Páll Helgason.

Jóna Matthíasdóttir formaður 
Deildar verslunar- og skrifstofufólks 
innan Fram sýnar var fulltrúi 
félagsins á þinginu.

Atvinnulífið í Öxarfirði er blómlegt og byggir á nokkrum öflugum stoðum.

Auknar framkvæmdir og iðnaðaruppbygging á Húsavík kalla á aukið framboð 
á íbúðarhúsnæði á svæðinu.

Dæmi er um að Skrifstofa 
stéttar félaganna hafi fengið 
fyrir  spurnir um stöðu svo kall-
aðra „sjálfboðaliða“ við land-
búnaðar  störf og ferðaþjónustu. 
Það er þegar starfsmenn fá ekki 
kjara  samningsbundinn laun 
heldur fæði og húsnæði fyrir að 
skila vinnuframlagi, oft löngum 
vinnu dögum. Framsýn gerir 
alvarlegar athugsemdir við slíka 
vinnu tilhögun og varar eindregið 
við henni.

Þing SGS fór vel fram

Þing LÍV kallar eftir nýjum 
vinnubrögðum

Ein fegursta sveit landsins 
heimsótt

Kalla eftir úrræðum              
í húsnæðismálum

“Sjálfboðaliðar”                   
tímasprengja hjá bændum 

og ferðaþjónustuaðilum



FRÉTTABRÉF STÉTTARFÉLAGANNA

 Nóvember 2015  7

Bæjarráð Norðurþings boðaði formann Framsýnar til fundar fyrir 
helgina til að ræða áhyggjur félagsins varðandi erlenda verktaka á svæðinu 
sem sumir hverjir greiða ekki skatta eða aðrar skyldur til samfélagsins. Sjá 
frétt í Fréttabréfinu á blaðsíðu tvö „Óheillaþróun – sveitarfélög verða af 
útsvarstekjum“.  Fundurinn var vinsamlegur og fyrir liggur að bæjarstjórn 
Norðurþings vill eiga gott samstarf við Framsýn varðandi uppbygginguna 
á svæðinu er tengist ákvörðun PCC að reisa kísilmálmverksmiðju á Bakka 
og bregðast við þeim vandamálum sem upp koma á framkvæmdatímanum 
í samstarfi við Framsýn.

Verkafólk, iðnaðarmenn, verslunar- og skrifstofufólk
• Desemberuppbótin hjá almennu verkafólki, iðnaðarmönnum og 

skrifstofu- og verslunarfólki sem er við störf í fyrstu viku í desember er kr. 
78.000. Það er m.v. 1800 unnar dagvinnustundir á árinu eða 45 unnar vikur 
á árinu 2015. Uppbótin greiðist hlutfallslega m.v. starfstíma og starfshlutfall á 
árinu. Þá eiga þeir sem störfuðu lengur en 12 vikur á árinu s.s. sumarvinnufólk 
rétt á hlutfallslegri desemberuppbót.

Ríkisstarfsmenn 
• Desemberuppbótin hjá starfsmönnum ríkisstofnana er kr. 78.000.  

Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda 
desemberuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar 
til 31. október. Á desemberuppbót reiknast ekki orlofsfé. Hafi starfsmaðurinn 
gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við 
starfshlutfall á framangreindu tímabili. Á sama hátt skal einnig starfsmaður 
sem látið hefur af starfi en starfað hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) 
á árinu, fá greidda desemberuppbót, miðað við starfstíma og starfshlutfall. 
Sama gildir þótt starfsmaður sé frá störfum vegna veikinda eftir að 
greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða í allt að 6 mánuði vegna fæðingarorlofs. 

Starfsmenn sveitarfélaga
• Þegar þetta er skrifað er ósamið um kjör og þar með desemberuppbót 

starfsmanna sveitarfélaga og því óvíst hver desemberuppbótin/
persónuuppbótin verður í ár. Verði samið á næstu dögum fá starfsmenn  
í fullu starfi greidda desemberuppbót (persónuuppbót) 1. desember. Með 
fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið 1. janúar til 30. nóvember sama ár. 
Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt 
miðað við starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað 
samfellt a.m.k. frá 1. september það ár. Starfsmaður sem lætur af störfum 
á árinu, en hafði þá starfað samfellt í a.m.k. 6 mánuði skal einnig fá greidda 
desemberuppbót miðað við starfstíma og starfshlutfall á árinu. Hlutfall skv. 
þessari málsgrein er reiknað sem hlutfall af fullri vinnu (100%) í 12 mánuði 
á almanaksárinu af síðast gildandi desemberuppbót. 

Desemberuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv. öðrum 
ákvæðum kjarasamningsins.

Hafi stéttarfélög ákvæði um hærri persónuuppbót skulu þau halda 
óbreyttri upphæð frá síðustu samningum á þessu samningstímabili, en þó 
ekki lægri en ofangreindar fjárhæðir.

Á síðustu vikum og mánuðum hefur Alþýðusambandinu og 
aðildarsamtökum þess borist upplýsingar um vaxandi fjölda erlendra 
fyrirtækja sem eru með tímabundna starfsemi hér á landi einkum í tengslum 
við mannvirkjagerð, en einnig aðra atvinnustarfsemi. Í mörgum tilfellum 
er um að ræða undirverktaka hjá íslenskum íslenskum fyrirtækjum eða 
starfsmannaleigur. Komið hefur í ljós að þessari starfsemi fylgja vandamál er 
tengjast undirboðum á vinnumarkaði og jafnframt er það staðreynd að erlent 
launafólk sem starfar hjá þessum fyrirtækjum er berskjaldað fyrir svindli 
enda eðli málsins skv. með takmarkaða þekkingu á þeim réttindum sem 
því eru tryggð með kjarasamningum og lögum á íslenskum vinnumarkaði. 
Þá hefur komið fram að tengt framangreindri starfsemi hefur komið fram 
að þessi fyrirtæki hafa ekki verið að greiða skatta og skyldur til íslensks 
samfélags. Á þessar staðreyndir hefur formaður Framsýnar, stéttarfélags og 
fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar bent, varað við afleiðingunum og hvatt til 
þess að við þeim verði brugðist af festu.

Í hádegisfréttum RÚV laugardaginn 7. nóvember var haft eftir sviðsstjóra 
fyrirtækjaskrár RSK að ekkert bendi til þess að íslensk fyrirtæki reyni að 
komast hjá því að greiða skatta og gjöld með því að útvista verkefnum til 
erlendra fyrirtækja sem veita þjónustu tímabundið hér á landi. Jafnframt 
mátti skilja á sviðsstjóranum að lítið sé um erlend fyrirtæki með tímabundna 
starfsemi hér á landi. Alþýðusambandið er ósammála því sem fram kom 
í framangreindri frétt. Staðreyndirnar tala sínu máli. Jafnframt bendir 
Alþýðusambandið á mikilvægi þess að embætti RSK skoði málið nánar og 
taki ábendingum þeirra aðila alvarlega sem næst vinnumarkaðnum standa 
og búa yfir mikilvægum upplýsingum í þessum efnum.

ASÍ undrast fullyrðingar sviðsstjóra hjá RSK og tekur heilshugar undir 
með formanni Framsýnar og annarra stéttarfélaga sem bent hafa að 
staðreyndir málsins.

Samkvæmt nýgerðum kjarasamningi sem undirritaður var milli 
Samtaka atvinnulífsins og Samiðnar, sambands iðnfélaga 22. júní 2015 eiga 
iðnaðarmenn nú rétt á fjarvistarálagi dvelji þeir fjarri ráðningarstað í meira 
en tvær nætur. Ný grein í kjarasamningi orðast svo og gildir frá 1. maí 2015.

„Ef starfsmaður er sendur á vegum fyrirtækisins til að dvelja fjarri 
ráðningarstað meira en tvær nætur skal samið um fjarvistarálag, enda hafi 
ekki verið gert ráð fyrir þóknun vegna slíkra fjarvista við ákvörðun launa.“

Eins og sjá má er upphæðin ekki tiltekin sem semja á um í þessum 
tilvikum. Skrifstofa stéttarfélaganna er með þau tilmæli að upphæðin sé 
ekki lægri en 10% álag ofan á dagvinnulaun og vitnar þar til fjarvistarálags 
sem getið er um í samningi Samtaka atvinnulífsins og stéttarfélaga innan 
ASÍ vegna stórframkvæmda og greitt er iðnaðarmönnum sem falla undir 
kjarasamninginn um stórframkvæmdir. Þar er tiltekið að álagið skuli vera 
10% af mánaðarlaunum fyrir dagvinnu og myndi ekki stofn fyrir yfirvinnu 
eða aðrar álagsgreiðslur.

Kallaður til fundar

Desember uppbótin í ár
Framsýn-STH-Þingiðn-VÞ

ASÍ undrast fullyrðingar 
sviðsstjóra hjá RSK

Iðnaðarmenn eiga rétt         
á fjarvistarálagi Kjarasamningar félagsmanna Framsýnar, Starfsmannafélags Húsavíkur 

og Verkalýðsfélags Þórshafnar við Launanefnd sveitarfélaga hafa verið lausir 
frá því maí 2015. Því miður hefur ekki tekist að gera nýjan kjarasamning 
við sveitarfélögin. Hægt er að fylgjast með gangi mála inn á heimasíðu 
stéttarfélaganna framsyn.is.

Starfsmenn sveitarfélaga



FRÉTTABRÉF STÉTTARFÉLAGANNA

8    Nóvember 2015

Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum átti Norska fyrirtækið Leonhard 
Nilsen & Sønner AS lægsta tilboðið í Bökugarð og Bakkaveg frá Húsavíkurhöfn 
að iðnaðarsvæðinu á Bakka. Tilboðið hljóðaði upp á 2.841 milljón króna 
sem nam 101,3 prósentum af áætluðum verktakakostnaði. Um er að ræða 
943 m löng jarðgöng 10,8 m breið, styrkingu ganganna og rafbúnað þeirra 
auk 49 m vegskála. Vegagerðin er um 2,1 km af vegi ásamt brimvörn, utan 
ganganna. Verkinu skal lokið 20. ágúst 2017. Fulltrúar Framsýnar funduðu 
á dögunum með verkefnastjóra fyrirtækisins er viðkemur verkinu. Farið var 
yfir nokkra þætti, s.s. verkið sjálft, fjölda starfsmanna við framkvæmdina og 
kjör starfsmanna. Góður vilji er til þess meðal Framsýnar og verktakans að 
eiga gott samstarf um verkið er snertir kjör og aðbúnað starfsmanna. Hátt í 
100 manns munu koma að verkinu þegar mest verður.

Jarðvegsframkvæmdir eru hafnar við Húsavíkurhöfn sem tengjast vegtengingu 
við iðnaðarlóðirnar á Bakka.

Stéttarfélögin óska Flugfélaginu Erni til hamingju með nýju flugvélina. Félögin 
hafa tekið þátt í því að byggja upp flugleiðina til Húsavíkur með góðum 
árangri. Í því sambandi má geta þess að farþegafjöldinn jókst um 40% milli 
ára sem er bara frábært. Þá hafa félögin endurnýjað samninginn við flugfélagið 
um sérstök kjör fyrir félagsmenn, það þýðir að áfram verður hægt að bjóða 
félagsmönnum upp á ódýr flugfargjöld fram eftir vetri en gríðarlega góð sala 
er í flugmiðunum.

Fundað með Leonhard 
Nilsen AS frá Noregi

Flugfélagið Ernir hefur fengið nýja flugvél til afnota. Um er að ræða 
Jetstream 32, 19 farþega skrúfuþotu, en fyrir á félagið þrjár slíkar vélar 
ásamt minni flugvélum. Þessi viðbót við flugvélaflota félagsins er 
kærkomin því mikil aukning hefur átt sér stað í farþegaflutningum í 
áætlunarfluginu og hefur leiguflugum einnig farið fjölgandi. Til að mynda 
hefur aukning á flugferðum til Húsavíkur, vegna stóriðjuframkvæmda og 
ferðamannastraums, aukist um 40% milli ára og til Vestmannaeyja um 30%. 
Áætla má að enn fleiri ferðum til þessara áfangastaða verði bætt við á nýju 
ári til að anna þeirri eftirspurn sem er að myndast. Á aðra áfangastaði hefur 
farþegum einnig fjölgað töluvert og er útlitið mjög gott bæði hvað innlenda 
og erlenda farþega varðar. Kaup á nýrri flugvél er því ekki hvað síst vegna 
mikils uppgangs á flugleiðum félagsins en Flugfélagið Ernir flýgur til fimm 
áfangastaða innanlands, Húsavíkur, Vestmannaeyja, Hafnar í Hornafirði, 
Bíldudals og Gjögurs. Einnig sinnir félagið ýmsum leiguverkefnum bæði 
innanlands sem utan ásamt því að annast sjúkraflug milli landa og hafa þau 
verkefni verið að aukast jafnt og þétt.

Til hamingju                    
Flugfélagið Ernir!!

Framsýn samþykkti nýverið að senda frá sér yfirlýsingu vegna 
vangoldinna launa Vísis hf. til starfsmanna fyrirtækisins sem störfuðu í 
starfsstöð fyrirtækisins á Húsavík áður en henni var lokað 1. maí 2014. Þrátt 
fyrir niðurstöðu Félagsdóms á síðasta ári um að fyrirtækinu bæri að greiða 
starfsmönnum laun í stað þess að vísa þeim á atvinnuleysisbætur hefur 
fyrirtækið ekki gert upp við starfsmenn.  Fyrirtækið hefur nú komið þeim 
skilaboðum á framfæri við félagið að það ætli sér að gera upp við starfsmenn 
og vinni að frágangi málsins.

Starfsmenn hjá fiskeldisfyrirtækinu Rifós í Öxarfirði viðhalda þeim 
skemmtilega sið að fá sér hafragraut á morgnana með morgunkaffinu. Ekki 
er ólíklegt að krafturinn í grautnum gefi starfsmönnum aukinn kraft, enda 
afar hollur, sem skili sér í aukinni framleiðni og betri líðan starfsmanna 

Unnið hefur verið að því að lagfæra bústað Framsýnar í Öxarfirði. Búið 
er að skipta um eldhúsinnréttingu og fleiri lagfæringar eru til skoðunar á 
bústaðnum í vetur. Bústaðurinn er til leigu fyrir félagsmenn meðan veður 
leyfir.  Staðsetning hans er í Dranghólaskógi og því ekki auðvelt að komast 
að honum í slæmri færð.

Framsýn hefur verið í sambandi við Vísi og krafið fyrirtækið um að gera upp 
við starfsmenn vangoldinn laun sem tengjast  lokum á starfsstöð fyrirtækisins 
á Húsavík á síðasta ári.

Nýja Innréttingin fer vel í bústaðnum en hún er frá Norðurvík á Húsavík.

Skorað á Vísi hf.                   
að gera upp við starfsmenn

Hafragrautur                  
eykur framleiðni

Lagfæringar á bústað
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Miklar framkvæmdir hafa verið í gangi á Þeistareykjum frá byrjun sumars. Hér koma nokkrar myndir sem fulltrúar stéttarfélaganna hafa tekið í ferðum 
sínum á svæðið.

Lífið á Þeistareykjum
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Opinn fundur                                                                        Allir velkomnir

100 ára
Kosningaréttur kvenna

Framsýn, stéttarfélag í samstarfi við Jafnréttisstofu, stendur  fyrir opnum fundi um 100 ára 
kosningarétt kvenna laugardaginn 21. nóvember. 

Fundurinn verður haldinn í fundarsal stéttarfélaganna og stendur yfir frá kl. 11:00 
til 13:00. Boðið verður upp á súpu og meðlæti í hádeginu. 

Dagskrá:
11:00 Tónlistaratriði
	 •	Hólmfríður	Benediktsdóttir,	Aðalheiður	Þorsteinsdóttir	
       og María Sigurðardóttir
11:15 Kristín Ástgeirsdóttir framkvæmdastýra Jafnréttisstofu
	 •	Kosningaréttur	kvenna	í	100	ár
11:30	Ósk	Helgadóttir	varaformaður	Framsýnar
	 •	Konur	og	kjarabarátta	á	árum	áður
11:45 Tónlistaratriði
	 •	Ruth	Ragnarsdóttir	og	Friðrik	Marinó	Ragnarsson	
12:00	Hádegisverður
	 •	Boðið	verður	upp	á	súpu	og	meðlæti	á	staðnum
12:15 Valgerður Sverrisdóttir fv. ráðherra og ferðaþjónustubóndi
	 •	Margs	að	minnast
12:30 Tónlistaratriði
	 •	Edda	Björg	Sverrisdóttir	og	félagar	
12:45 Dagbjört Jónsdóttir sveitarstjóri Þingeyjarsveitar
	 •	Konan	í	dag
13:00 Lok fundar

„Vér heilsum glaðar framtíðinni, þar sem karlar og konur vinna í bróðerni saman 
að öllum landsmálum, bæði á heimilunum og á alþingi.“ Bríet Bjarnhéðinsdóttir í hátíðarræðu á Austurvelli, 7. júlí 1915.

Framsýn stéttarfélag

Eftirfarandi ályktun var samþykkt samhljóða á fundi stjórnar og 
trúnaðarmannaráðs Framsýnar. Í ályktuninni kallar félagið eftir úttekt 
stjórnvalda á áhrifum þess fyrir landbúnaðarhéruðin og starfsmenn í 
matvælaiðnaði verði tollverndinni breytt samkvæmt tollasamningi Íslands 
og ESB. Framsýn telur algjört ábyrgðarleysi af hálfu stjórnvalda að staðfesta 
breytingarnar frá Alþingi án þess að vita hvað þær þýða í raun fyrir samfélagið, 
starfsmenn matvælafyrirtækja og veikar byggðir landsins. 

Ályktun
Um tollasamning Íslands og ESB
„Nýgerður milliríkjasamningur milli Íslands og Evrópusambandsins um 

viðskipti með búvörur og gagnkvæma niðurfellingu tolla vekur upp margar 
spurningar er viðkemur framtíð landbúnaðar á Íslandi og afleiddra starfa í 
matvælaiðnaði og þjónustu er tengist landbúnaði.

Á félagssvæði Framsýnar eru nokkur öflug matvælafyrirtæki sem veita 
tugum starfsmanna vinnu. Ljóst er að starfsemi þeirra verður sett í mikið uppnám gangi stefna stjórnvalda eftir í breytingum á tollvernd búvara.

Matvælaiðnaður á Íslandi er ein af stærstu undirgreinum iðnaðarins með um 17% af heildarveltu í iðnaði, fyrir utan fiskvinnslu. Á síðasta ári störfuðu 
um 4000 starfsmenn við matvælaframleiðslu sem flestir eiga það sameiginlegt að vera í aðildarfélögum Alþýðusambands Íslands.

Framsýn gagnrýnir samráðsleysi stjórnvalda við verkalýðshreyfinguna sem hefur mikilla hagsmuna að gæta gagnvart þeim fjölda starfa sem eru í hættu 
verði samningurinn staðfestur af Alþingi. Framsýn kallar eftir úttekt stjórnvalda á áhrifum þess fyrir landbúnaðarhéruðin og starfsmenn í matvælaiðnaði 
verði tollverndinni breytt. Það er algjört ábyrgðarleysi af stjórnvöldum að staðfesta breytingarnar frá Alþingi nema allar forsendur liggi fyrir hvað áhrifin 
varðar.“

Framsýn kallar eftir úttekt stjórnvalda á áhrifum þess fyrir landbúnaðarhéruðin 
og starfsmenn í matvælaiðnaði verði tollverndinni breytt.

Kallar eftir áhrifum afnáms tollverndar
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islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

Fjármál við 
starfslok

Íslandsbanki á Húsavík, í samstarfi við VÍB og 
Framsýn, efnir til opins fundar í fundarsal Framsýnar 
fimmtudaginn 19. nóvember kl. 17.00-18.30.

Valdimar Pálsson, ráðgjafi hjá VÍB, fjallar um fjármál  
við starfslok og leitast við að svara áleitnum spurningum  
sem oft brenna á fólki við þessi tímamót.

Boðið verður upp á kaffiveitingar.

 Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Námskeið fyrir dyraverði 2015 

Námskeið verður haldið fyrir dyraverði í samstarfi við Framsýn 
stéttarfélag og lögregluna á Norðurlandi eystra. 
 
Helstu efnisþættir námskeiðsins eru: 
 Kjarasamningsbundin réttindi dyravarða. 
 Skyndihjálp. 
 Eldvarnir. 
 Lög og reglugerðir. 
 Samskipti dyravarða og lögreglu. 
 Valdbeiting / sjálfsvörn. 

Námskeiðið verður haldið laugardaginn 28. nóvember frá klukkan 10:00 - 
17:20 í sal Framsýnar við Garðarsbraut 26. 

Verð: 5.000 kr. (Minnum á 75% endurgreiðslu Framsýnar á námskeiðsgjaldi). 

Skráning í síma 464-5100 eða á hac@hac.is. Skráningu þarf að vera lokið 
fyrir fimmtudaginn 26. nóvember.  



... svo þú eigir 
auðveldara með að 
taka þínar ákvarðanir

Sumar ákvarðanir um fjármál eru hversdagslegar, aðrar með 
þeim mikilvægustu á lífsleiðinni. Okkar hlutverk er að veita þér 
bestu ráðgjöf, fræðslu og þjónustu sem völ er á til að auðvelda 
þér að taka þínar ákvarðanir.

Við tökum vel á móti þér í næsta útibúi og á islandsbanki.is

2014 2015

VIÐ TÓKUM 
ÁKVÖRÐUN:  
    AÐ VEITA BESTU 
BANKAÞJÓNUSTU 
                 Á ÍSLANDI ...
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