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Forsíða
Stéttarfélögin í Þingeyjar-
sýslum hafa í gegnum   tíðina 
farið í margar góðar sumar-
ferðir. Í ár hvetja stéttar-
félögin félagsmenn til að 
ferðast innanlands með 
Ferðaávísun upp á vasann 
frá stéttarfélögunum. Um 
er að ræða frábær kjör fyrir 
félagsmenn.

Nýtt  Nýtt
Ferðaávísanir komnar í sölu

Stéttarfélögin; Framsýn, 
Þingiðn og Starfs manna-
félag Húsavíkur hafa stór-
aukið að gengi félags-
manna að  gistingu víða 
um land með samningi við 
fjölmörg ferðaþjónustu-
fyrirtæki á Íslandi. Þannig 
vilja stéttar félögin efla 
inn lenda ferðaþjónustu á 
þessum sérstöku tímum. 
Fyrirtækið  Dorado hefur 
verið í forsvari í málinu 
fh. stéttarfélaganna. Nú 
geta félagsmenn stéttar-
félaganna farið inn á 
orlofs vef félaganna sem er til staðar á framsyn.is. Í boði er að kaupa ferðaávísun sem er 
inneign, sem félagsmenn geta notað til að greiða fyrir gistingu hjá einhverjum af fjöl-
mörgum samstarfsaðilum stéttarfélaganna. Félagsmenn eru ekki skuldbundnir til að 
nota ávísunina á tilteknu hóteli/gistiheimili, eftir að hún hefur verið keypt. Upphæðina 
geta menn notað hjá hvaða samstarfsaðila okkar sem er. Nota þarf rafræn skilríki eða 
íslykil. Þegar innskráningu er lokið velur viðkomandi félagsmaður „FERÐAÁVÍSUN“ og 
„Kaupa ferðaávísun“. Þar inni geta menn síðan skoðað úrvalið og keypt ferðaávísun með 
því að smella á þrjú strik efst í vinstra horni. ATHUGIÐ! Nauðsynlegt er að kanna hvort það 
séu laus herbergi á réttum tíma og réttum stað og bóka gistingu.
Stéttarfélögin ábyrgast ekki að gistirými sé laust þegar félagsmaður hyggst nota 
 ávísunina. Handhafi ávísunar þarf sjálfur að bóka herbergi og gangast undir bókunarskil-
mála hvers samstarfsaðila. Komi upp ágreiningur vegna veittrar þjónustu skal beina því 
 erindi til viðkomandi samstarfsaðila. Seljandi ferðaávísunar ábyrgist ekki gæði þjónustu 
samstarfs aðilanna.  Niðurgreiðsla til félagsmanna nemur 20% þó að hámarki kr. 15.000 
á árinu 2020. Niðurgreiðslan verður svo endurskoðuð um næstu áramót þegar reynsla 
verður komin á þessar nýjungar sem fjölmargir félagsmenn eiga örugglega eftir að nýta 
sér. Nánari upplýsingar er hægt að fá á Skrifstofu stéttarfélag anna.

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR

Sögulegt atvinnuleysi
Á vef Vinnumálastofnunnar er hægt að kynna sér  nýjustu atvinnuleysistölur á landinu. 
Eftir Covid-19 faraldurinn er ljóst að atvinnuástandið hefur verið í sögulegu  hámarki á 
Íslandi undanfarna mánuði. Það á við um Þing eyjarsýslur eins og önnur svæði landsins. 
Skráð atvinnuleysi í Norðurþingi var 21,5% í apríl 25,9% í Tjörneshreppi, 20,2% í Þing-
eyjarsveit og 42,2% í Skútustaðahreppi. Heilt yfir er ekki mikill munur á atvinnuleysi  eftir 
kynjum, karlar hafa þó verið í meirihluta. Augljóslega er þetta ástand tilkomið vegna 
 Covid-19 ástandsins.
Það er þó ekki bara slæmar fréttir að finna í þessari samantekt Vinnumálastofnunnar. 
Hægt er að sjá að á Norður landi eystra öllu hefur atvinnuleysi minnkað á milli apríl og 
maí um rúmlega 11%. Tölur niður á einstaka sveitarfélög eru ekki enn fáanlegar fyrir maí 
en reikna má með því að atvinnuleysi hafi minnkað í Þingeyjarsýslum í maí samanborið 
við apríl miðað við fyrirliggjandi upplýsingar. Tekið skal fram að hér er átt við almennt 
atvinnuleysi en ekki þá einstaklinga sem fóru í skert starfshlutfall samkvæmt sérstökum 
lögum sem sett voru í kjölfar Covid-19.
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Gagnrýna Samkaup fyrir breytingar 
á vöruverði í Mývatnssveit 

Óskiljanleg vinnu
brögð borgarstjórnar

Á fundi stjórnar Framsýnar stéttarfélags 15. júní 2020 urðu 
umræður um verslun og þjónustu Samkaupa í Mývatns-
sveit. Hörð gagnrýni kom fram á fundinum með ákvörðun 
verslunarkeðjunnar um að breyta nafni á verslun fyrir-
tækisins í Mývatnssveit og hækka þar með vöruverðið í 
búðinni. Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum er mikil reiði 
meðal íbúa á svæðinu með þessa ákvörðun Sam kaupa, 
sem þarf ekki að koma neinum á óvart.  Stjórn Framsýnar 
samþykkti að senda frá sér svohljóðandi  ályktun um málið:

Ályktun
Ákvörðun Samkaupa um breytingar 

á verslunarrekstri í  Mývatnssveit
„Framsýn stéttarfélag gagnrýnir harðlega þá ákvörðun 
Samkaupa að stórhækka vöruverð í verslun Samkaupa í Mý
vatnssveit. Fyrirtækið hefur þegar ákveðið að  breyta  nafni 
verslunarinnar úr Kjörbúð í Krambúð. Við nafnabreytinguna 
kemur vöruverðið í einhverjum tilfellum til með að  hækka 
um tugi prósenta. Verslunarkeðjan hefur gefið út að við 
 breytinguna muni vöruverðið hækka að meðaltali um 7,7%. 
Þessi vinnubrögð eru forkastanleg í alla staði. Hafi það farið 
fram hjá forsvarsmönnum Samkaupa hefur þjóðfélagið 
 verið lamað undanfarna mánuði vegna Covid 19  veirunnar. 
Því miður eru horfur á að efnahagsástandið muni ekki  lagast 
í bráð.  Ástandið hefur ekki síst komið afar illa við íbúa Skútu
staðahrepps enda  byggir atvinnulífið í sveitarfélaginu að 
stórum hluta á ferða þjónustu. Hlutfallslegt atvinnuleysi 
meðal vinnandi fólks í Skútustaðahreppi hefur verið með því 
mesta sem gerist meðal íbúa sveitarfélaga á Íslandi.
 Ákvörðun Samkaupa er ógn við Lífskjarasamninginn sem 
byggir á samstarfi Samtaka atvinnulífsins, sveitarfélaga, 
stjórn valda, fjármálastofnanna og verkalýðshreyfingar innar 
um stöðugleika í þjóðfélaginu. Stöðugleiki byggir ekki síst 
á stöðugu verðlagi og að opinberir aðilar haldi gjaldskrár
hækkunum í lágmarki. Er von að spurt sé, telur Samkaup 
sé ekki bera neinar samfélagslegar skyldur gagn vart Lífs
kjarasamningnum, íbúum Skútustaðahrepps og þeim 
fjölmörgu ferðamönnum sem heimsækja svæðið á hverjum 
tíma? Krafa Framsýnar er að stjórnendur Samkaupa endur
skoði ákvörðun sína þegar í stað og bjóði Mývetningum og 
gestum þeirra upp á sambærilegt vöruverð og best gerist í 
verslunum fyrirtækisins.“

Nýlega urðu miklar umræður innan stjórnar Framsýnar um 
Reykjavíkurflugvöll og mikilvægi hans varðandi  áætlunar- 
og sjúkraflug. Fram kom megn óánægja með fram göngu 
Borgarstjórnar Reykjavíkur í málinu. Svo virðist sem allt 
sé gert til að koma starfseminni úr Vatnsmýrinni, það er 
innanlandsfluginu. Nú síðast berast fréttir af því að til 
standi að gera veg í gegnum flugskýli Flugfélagsins Ernis 
á Reykjavíkurflugvelli og það bótalaust fyrir flugfélagið.  
Gjörningur sem þessi á vel heima í næsta áramóta skaupi, 
svo vitlaus er hann. Eftir umræður um málið samþykkti 
Framsýn að senda frá sér svohljóðandi ályktun um málið:

Ályktun
Um Reykjavíkurflugvöll

„Framsýn stéttarfélag krefst þess að Borgarstjórn Reykja
víkur standi vörð um Reykjavíkurflugvöll og tryggi þar með 
eðlilegt áætlunar og sjúkraflug um flugvöllinn. Reykja vík 
 stendur ekki undir nafni sem höfuðborg  landsins haldi nú
verandi borgarstjórn áfram þeirri vegferð að leggja flug
völlinn af í skrefum. Nýjasta dæmið eru tillögur skipulags
yfir valda í Reykja vík að leggja veg í gegnum flugskýli 
Flug félagsins Ernis á Reykjavíkurflugvelli, bótalaust. Um er 
að ræða  forkastanleg vinnubrögð af hálfu borgaryfirvalda. 
Ekki þarf að taka fram að Flugfélagið Ernir gegnir mikilvægu 
hlutverki í flugsamgöngum landsins. Það að  þrengja frekar 
að  starfsemi flugfélagsins á Reykjavíkurflugvelli  gerir þeim 
 erfiðara um vik að halda uppi eðlilegum samgöngum í lofti. 
Að mati Framsýnar má það ekki gerast og skorar því félagið á 
borgaryfirvöld  að beita sér fyrir því að efla innanlands flugið 
í stað þess að vinna markvisst að því að leggja af flug um 
Reykja víkurflugvöll.“

Fyrirtæki í ferðaþjónustu
-Neysluhlé-

Vegna ábendinga sem borist hafa til Framsýnar 
frá starfs mönnum í ferðaþjónustu er rétt að hvetja 
fyrirtæki til að virða hvíldatímareglur sem gilda fyrir 
starfsmenn við dagleg störf. Neysluhlé í vakta vinnu 
skulu vera sem svarar 5 mín. fyrir hvern unninn 
klukkutíma og skiptast eftir samkomulagi starfs-
manna og stjórnanda.
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Stéttarfélögin komu færandi 
hendi ásamt samstarfsaðilumTrúnaðarnámskeið í haust
Framsýn, Þingiðn, Starfsmannafélag Húsavíkur, Íslands-
banki, Landsbankinn og Sparisjóður Suður-Þingeyinga 
hafa styrkt Slökkvilið Norðurþings til kaupa á lágþrýsti-
lyftipúðasetti til notkunar við björgunarstörf stærri farar-
tækja. Búnaðurinn, sem er af Holmatro gerð system LAB 
16 UN og keyptur hjá fyrirtækinu Ólafi Gíslasyni hf., var 
nýlega afhentur formlega og kynntur fulltrúum gefenda 
í nýju slökkvistöðinni á Húsavík. Um er að ræða tvo lyfti-
púða, slöngur og stjórnborð fyrir búnaðinn. Lyftipúðarnir 
eru með mikla lyftigetu og geta lyft samtals 14,6 tonnum 
upp í 65 cm hæð.
Undanfarin ár hefur umferð stórra fólksflutninga öku-
tækja aukist gríðarlega í umdæminu og líkur á óhöppum 
því stóraukist. Afar mikilvægt var því að koma upp slíkum 
búnaði á svæðinu til að geta brugðist við og bjargað fólki 
úr slíkum aðstæðum ef þær koma upp. “Búnaður sem 
þessi er dýr í innkaupum og því er afar mikilvægt  þegar 
fyrirtæki og stofnanir á svæðinu sína samfélagslega 
ábyrgð sína í verki með stuðningi við slík innkaup og er 
Slökkvilið Norðurþings afar þakklátt þessum aðilum fyrir 
veittan stuðning” sagði Grímur Kárason slökkviliðsstjóri 
við þetta tækifæri. Hafþór Hreiðarsson lánaði Fréttabréfinu 
 myndirnar með fréttinni sem jafnframt byggir að mestu á 
frétt á þeim ágæta fréttamiðli 640.is.

Til stóð að halda trúnaðarmannanámskeið á vegum 
Framsýnar og Þingiðnar fyrr á þessu ári. Vegna Covid 19 
var námskeiðinu frestað ótímabundið. Nú er komin ný 
 tímasetning á námskeiðið en það verður haldið 29. og 
30. október í fundarsal stéttarfélaganna á Húsavík. Nám-
skeiðið er trúnaðar mönnum að kostnaðarlausu auk þess 
sem þeir eiga rétt á að halda launum frá viðkomandi 
fyrirtæki/stofnun/sveitar félagi meðan á námskeiðinu 
stendur. Afar mikilvægt er að trúnaðarmenn skrái sig á 
námskeiðið.

Fulltrúum gefenda var sýnt hvernig nýi búnaðurinn virkar.

Fv. Rúnar Traustason, Aðalsteinn Á. Baldursson, Margrét Hólm 
Valsdóttir, Jónas Kristjánsson, Gerður Sigtryggsdóttir, Bergljót 
Friðbjarnardóttir, Helga Þuríður Árnadóttir, Grímur Kárason og 
Henning Aðalmundsson.

Kátir trúnaðarmenn á námskeiði.

Hátíðarhöldin féllu niður í ár
Í fyrsta skipti síðan 1923 var ekki í boði fyrir íslenskt launa-
fólk að safnast saman á 1. maí til að leggja áherslu á 
 kröfur sínar. Þetta hafði þau áhrif að hátíðarhöldunum á 
Húsavík var aflýst í ár. Verkalýðshreyfingin brást við þessu 
með sameiginlegri útsendingu frá sérstakri skemmti- og 
baráttusamkomu sem flutt var í Hörpu að kvöldi 1. maí 
og sjónvarpað í gegnum Ríkissjónvarpið. Vel tókst til með 
útsendinguna en vissulega var mjög skrítið að geta ekki 
haldið hefðbundna dagskrá eins og verið hefur á Húsavík 
til fjölda ára. En að sjálfsögðu urðu menn að virða reglur 
heilbrigðisyfirvalda um bann við samkomum.

Hátíðarhöldin á Húsavík hafa í gegnum tíðina verið mjög fjölmenn 
en í ár var þeim aflýst vegna samkomubanns. Sama á við um 
kaffiboð sem Framsýn hefur staðið fyrir á Raufarhöfn í nokkur ár í 
tengslum við Sjómannadaginn. Þeim viðburði var einnig aflýst.
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Þakkarbréf frá Hagsmuna
samtökum heimilanna

Þakkir frá ÖBÍ og Lands
sambandi eldri borgara

Lísa boðin velkomin til starfa

HSN og Hvammur til fyrirmyndar

Framsýn sendi ASÍ bréf á  dögunum 
þar sem Alþýðusambandið  var 
hvatt til að hafa frumkvæði að því 
að mynda víðtækt samstarf um 
bætt lífskjör við hagsmunasamtök 
eins og Öryrkjabandalagið, 
Félag eldri borgara, Neytenda-
samtökin,  Leigjendasamtökin og 
Hagsmuna samtök heimilanna. 
Þakkarbréf hefur borist frá Hagsmunasamtökum heimil-
anna þar sem Framsýn er þakkað fyrir frumkvæðið að 
málinu. Áður höfðu borist bréf frá Öryrkjabandalaginu og 
Landssambandi félags eldri borgara, þar sem félaginu var 
þakkaður stuðningurinn. Sjá frétt hér að ofan.

Framsýn hefur borist þakkir frá Öryrkjabandalagi Íslands  
fyrir hvatningarbréf sem fór frá félaginu til Alþýðu-
sambands Íslands varðandi mikilvægi þess að hagsmuna-
samtök sem hafa það að markmiði að vinna að málefnum 
og velferð fólks á vinnumarkaði og þeirra sem hætt hafa 
störfum á vinnumarkaði vegna aldurs eða örorku myndi 
breiðfylkingu með það að markmiði að standa vörð um 
hagsmuni og réttindi þessara hópa. Í pósti formanns ÖBÍ 
til Framsýnar kemur m.a. fram: „Það er að stór hagsmuna-
samtök myndi bandalag, breiðfylkingu þar sem unnið er 
að velferð fólks með fókus á lágtekjuhópa og þá sem eru 
lægstir og verst settir sem eru öryrkjar – fatlað og lang-
veikt fólk. Takk fyrir ykkar hvatningu hún er mikils virði og 
ég er viss um að þetta er upphafið að einhverju stærra.“ 
Formaður ÖBÍ er Þuríður Harpa Sigurðardóttir.
Framsýn hefur sömuleiðis borist þakkir frá formanni 
Landssambands eldri borgara. Þar er Framsýn þakkað fyrir 
að ljá máls á þessu mikilvæga máli.

Elísabet Gunnarsdóttir hefur hafið störf hjá  Skrifstofu 
stéttar félaganna. Hún tekur tímabundið við  starfi 
fjármálastjóra jafnframt því að hafa yfirumsjón með 
bókhaldi stéttarfélaganna. Lísa er með BS í viðskiptafræði 
frá Háskólanum í Reykjavík og MS í fjármálum fyrirtækja 
frá Háskóla Íslands. Við bjóðum Lísu velkomna til starfa í 
góðan hóp starfsmanna Skrifstofu stéttarfélaganna.

Stjórnendur HSN og Hvamms heimili aldraðra á Húsavík 
leggja mikið upp úr því að nýir starfsmenn á hverjum 
tíma fái góða fræðslu um starfsemi þessara stofnanna og 
fræðist auk þess um réttindi þeirra og skyldur á vinnu-
markaði. Fulltrúar Framsýnar tóku vel í beiðni stjór nenda 
Hvamms og HSN um að vera með fræðslu fyrir starfs-
menn sem eru um þessar mundir að hefja störf hjá þeim.  
Fræðslan fór fram í byrjun júní. Hlutverk stéttarfélaganna 
var að fara yfir helstu ákvæði í kjarasamningum er snúa 
að störfum starfsmanna sem starfa annars vegar eftir 
kjara samningi starfsmanna sveitarfélaga og hins vegar 
eftir kjara samningi ríkisstarfsmanna sem Framsýn á aðild 
að fyrir sína félagsmenn. Það er til mikillar fyrirmyndar 
 þegar stofnanir eða fyrirtæki biðja um fræðslu sem  þessa. 
Starfsfólk stéttarfélaganna er ávallt reiðubúið að koma í 
heimsókn með fyrirlestra/námskeið um réttindi og  skyldur 
fólks á vinnumarkaði.

Áhugasamir starfsmenn hlýða á fulltrúa Framsýnar fara yfir helstu 
ákvæði kjarasamninga.
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Ný fánastöng komin á sinn stað
Eins og öllum ætti að vera 
í mjög svo fersku minni þá 
var langt frá því að vera 
skemmti  legt veður hér um 
slóðir lengst af  vetrar. Í  einum 
veðurofsanum  brotn aði 
fána stöng Skrif stofu stéttar-
félag anna. Nú hefur nýrri 
fána stöng verið komið fyrir. 
Það voru vaskir starfsmenn 
Garð víkur sem sáu um að 
setja upp nýju stöngina á 
einum blíðviðrisdeginum. Á 
með fylgjandi mynd má sjá 
þá nýbúna að ljúka  verkinu 
og vera að  flagga fána Fram-
sýnar.

ekki vinna, þó sú upptalning sé ekki tæmandi. Vakin er 
athygli á að ungmenni undir 18 ára aldri mega ekki vinna 
með hættuleg tæki eða að hættulegum verkefnum, sbr. 
10. grein reglugerðarinnar og viðauka. Í reglugerðinni er 
 einnig fjallað um áhættumat, leiðbeiningar og kennslu, 
vinnutíma, kvöld- og næturvinnu sem og hvíldartíma.
Þá er sérstök athygli vakin á því að aðeins er heimilt að 
ráða börn undir 13 ára aldri til þátttöku í menningar- eða 
listviðburðum og íþrótta- eða auglýsingastarfsemi. Afla 
skal leyfis Vinnueftirlitsins áður en til ráðningar kemur 
vegna vinnu barna yngri en 13 ára.  

Gerð áhættumats
Samkvæmt 5. grein reglugerðarinnar er atvinnurekanda 
skylt að gera áhættumat og viðeigandi ráðstafanir  byggðar 
á niðurstöðum matsins til að tryggja öryggi og heilsu ung-
menna. Þetta skal gert áður en þau hefja störf og í hvert 
sinn sem verulegar breytingar eru gerðar á starfs skilyrðum 
þeirra. Vinnueftirlitið beinir því til atvinnurekenda að slíkt 
áhættumat verði gert áður en störf hefjast í sumar, liggi 
það ekki fyrir nú þegar. Leiðbeiningar um áhættumat er að 
finna á heimasíðu stofnunarinnar.

Áhersluatriði er varða vinnu barna og ungmenna
Sumarið er framundan og mörg ungmenni í þann mund 
að hefja sumarvinnu. Mikilvægt er að þau fái jákvæða upp-
lifun af því að stíga sín fyrstu skref út á vinnumarkaðinn. 
Eitt af megin markmiðum stéttarfélaganna og Vinnu-
eftirlitsins er að tryggja að allir komi heilir heim úr vinnu. Í 
því samhengi hafa atvinnurekendur og þeir sem reyndari 
eru mikilvægu hlutverki að gegna. Á það ekki hvað síst við 
 þegar kemur að börnum og ungmennum.
Íslensk ungmenni hafa í gegnum tíðina byrjað snemma 
að vinna og taka að sér ýmis konar störf. Má þar nefna í 
matvöruverslunum, á veitingastöðum og við garðyrkju. 
Rannsóknir sýna að ungu fólki er hættara en eldra við að 
lenda í vinnuslysum og óhöppum en slíkt má meðal  annars 
rekja til skorts á þjálfun og starfsreynslu auk þess sem börn 
og ungmenni skortir oft þekkingu á mikilvægum þáttum 
er varða öryggi og heilbrigði við vinnu. Sú skylda hvílir á 
atvinnurekendum að tryggja þeim örugg vinnuskilyrði, 
viðeigandi persónuhlífar ásamt fullnægjandi fræðslu og 
þjálfun til að sporna gegn slysum.
Í þeim efnum þurfum við sem störfum á innlendum 
vinnu markaði að gera betur en á síðustu fimm árum 
(2015 – 2019) hafa samtals 316 vinnuslys verið tilkynnt til 
Vinnu eftirlitsins í aldurshópnum 18 ára og yngri. Skiptir 
því máli að þeir sem reyndari eru temji sér að vera góðar 
fyrir myndir og gæti ávallt að öryggi og góðum aðbúnaði 
á vinnustöðum.
Vill Vinnueftirlitið sem og stéttarfélögin jafnframt hvetja 
atvinnurekendur til að kynna sér vel efni reglugerðar nr. 
426/1999, um vinnu barna og unglinga sem gildir um 
 vinnu einstaklinga undir 18 ára aldri.

Hvaða störf og hvenær?
Í reglugerðinni er fjallað ítarlega um hvaða störf mis-
munandi hópar mega vinna og hvaða störf þeir mega 

Ný uppfærsla á bæklingum
Út eru kominn uppfærsla á upplýsingabæklingum Fram-
sýnar. Þetta er í þriðja skiptið sem þeir koma út í þessu 
formi. Í þeim má finna allar helstu upplýsingar um hvaða 
kostir eru í boði fyrir meðlimi, svo sem þegar kemur að 
 styrkjum, orlofskostum og fleira í þeim dúr.
Bæklingurinn er fáanlegur á þremur tungumálum,  ensku, 
pólsku og að sjálfsögðu íslensku og er aðgengilegur á 
Skrifstofu stéttarfélaganna.
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Sjómenn innan  Framsýnar 
með gott aðgengi að    
starfsmenntastyrkjum

Fundað um málefni SSNE

Í ljósi aðstæðna í íslensku samfélagi hefur stjórn Sjó-
menntar ákveðið að rýmka úthlutunarreglur vegna styrk-
veitinga og bjóða einstaklingum og fyrirtækjum uppá 
þann valkost að sækja námskeið á netinu eða í fjarkennslu 
þeim að kostnaðarlausu. Rétturinn nær til sjómanna innan 
Framsýnar og útgerðarfyrirtækja á Íslandi sem aðild eiga 
að sjóðnum. Átakið gildir frá 15.mars til og með 31. ágúst 
2020 og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem haldin 
eru innan þessa sama tímaramma.

Breytingar á úthlutunarreglum eru eftirfarandi:
Endurgreiðslur til fyrirtækja vegna kostnaðar við nám-
skeiðahald, miðað við núverandi reglur, verða hækkaðar 
úr 75% í allt að 90% af styrkhæfum heildarkostnaði.
Hámarksupphæð einstaklingsstyrkja verður áfram kr. 
130.000 á ári miðað við núverandi reglur. Hlutfalli endur-
greiðslu verða hins vegar breytt og verði 90% í stað 75% af 
kostnaði við námið.

Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi 
eystra (SSNE) urðu til 1. janúar á þessu ári þegar lands-
hlutasamtökin Eyþing, Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar 
og Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga voru sameinuð í eitt 
félag. Í samþykktum fyrir SSNE segir að markmið með 
starf semi SSNE sé að efla Norðurland eystra sem eftirsótt 
til búsetu og atvinnu. Stofnun félagsins byggir á faglegum 
ávinningi, auknum slagkrafti, skilvirkari vinnu og auknum 
sóknarfærum til að auka fagþekkingu innan stoð stofnana 
á starfssvæðinu. „SSNE skal vera sterkur bakhjarl aðildar-
sveitarfélaga í sameiginlegum málum þeirra og stuðla að 
góðu mannlífi, lifandi menningarlífi og öflugri atvinnustarf-
semi á starfssvæðinu.“ Þá kveða samþykktir fyrir SSNE á 
um hlutverk félagsins sem er að þjónusta sveitarstjórnir 
og atvinnulíf á starfssvæðinu til að ná markmiðum sem 
nánar eru tilgreind í samþykktunum. Eyþór Björnsson var 
ráðinn framkvæmdastjóri samtakanna í janúar. Reiknað er 
með fjórum starfsstöðvum á starfssvæði SSNE.
Eins og kunnugt er hefur Framsýn gagnrýnt harð-
lega þá ákvörðun að leggja niður starfsemi Atvinnu-
þróunarfélags Þingeyinga og sameina það Eyþingi og At-
vinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar þar sem félagið telur það 
vera mikla afturför fyrir atvinnulífið í Þingeyjarsýslum. Best 
fari á því að atvinnuþróun og stuðningur við atvinnulífið í 
Þingeyjarsýslum sé í höndum Þingeyinga.
Framkvæmdastjóri SSNE, Eyþór Björnsson, óskaði  eftir 
 fundi með formanni Framsýnar til að ræða almennt 
um starfsemi nýju samtakanna og fór fundurinn fram á 
 dögunum þar sem menn skiptust á skoðunum um starf-
semi SSNE. Í máli Eyþórs kom skýrt fram að hann leggur 
mikið upp úr góðu samstarfi við heimamenn sem og aðra 
sem koma að starfsemi SSNE. Formaður Framsýnar kallaði 
eftir því að samtökin yrðu virk og sýnileg á félagssvæði 
Framsýnar sem næði frá Vaðlaheiði til Raufarhafnar. Skýr 
vilji kom fram á fundinum hjá báðum aðilum um að 
eiga gott samstarf er viðkemur atvinnumálum í Þing-
eyjarsýslum.

Lagað við Hrunabúð
Garðvík ehf. kom að því að laga 
stétt við Hrunabúð sem er félag 
um rekstur á leiguhúsnæði á 
efri hæðinni að Garðarsbraut 
26, það er fyrir ofan skrifstofur 
stéttarfélaganna. Að sjálfsögðu 
stóðu starfsmenn Garðvíkur sig 
afar vel og hafa nú lokið fram-
kvæmdum við verkefnið. Stéttin 
við hurðina var hellulögð og hiti 
settur undir hana sem  kemur 
sér vel enda oft snjóþungt hér 
norðan heiða.
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Samið við sérstakar aðstæður

Vinnustaðaheimsókn

Orðsending til veiðifélaga 
í Þingeyjarsýslum

Fundað reglulega um stöðuna

Þrátt fyrir mjög sérstakar aðstæður undanfarna mánuði 
hafa stéttarfélögin gengið frá stofnanasamningum og 
öðrum samningum við fyrirtæki og stofnanir. Sem dæmi 
má nefna að Framsýn og Starfsmannafélag Húsavíkur 
gengu frá endurskoðun á stofnanasamningum við Fram-
haldsskólann á Húsavík sem að mestu fóru fram í  gegnum 
netið vegna Covid. Viðsemjendur hittust til að skrifa 
 undir samninginn og voru þessar myndir teknar við það 
tækifæri. Á meðfylgjandi mynd eru auk formanns Fram-
sýnar,  frá FSH Valgerður skólameistari ásamt Örnu Ýr.

Öðlingarnir Hörður Sigurðsson og Erlendur Hallgrímsson 
eiga það sameiginlegt að skarta fallegu skeggi og starfa 
hjá Húsasmiðjunni á Húsavík. Daglega kappkosta þeir að 
veita viðskiptavinum góða þjónustu.

Töluvert hefur borið á því að starfsmenn sem starfað hafa 
hjá veiðiheimilum á félagssvæði Framsýnar hafi  verið í 
sambandi við félagið vegna óánægju með starfs kjör, önnur 
réttindi og aðbúnað. Framsýn brást við  þessum aðstæðum 
síðasta sumar með því að skrifa forsvars mönnum veiði-
heimila í Þingeyjarsýslum bréf varðandi þessa þætti 
og ítrekaði mikilvægi þess að veiðifélögin hefðu þessi 
í mál í lagi samkvæmt ákvæðum kjara samninga. Sum 
veiðifélögin brugðust vel við og ætla að bæta úr meðan 
önnur sögðust vera með sín mál í lagi.
Því miður sáu ekki öll veiðifélögin ástæðu til að svara 
 erindi stéttarfélagsins.  Rétt er að geta þess að mál efni 
starfs manna í veiðiheimilum hafa verið til umræðu á 
 vetfangi Starfsgreinasambands Íslands. Framkvæmda-
stjóri sambandsins hefur meðal annars fundað með 
forsvars mönnum Landssambands veiðifélaga. Til stendur 
að gera átak í sumar þar sem flest ef ekki öll veiðiheimili 
landsins verða heimsótt og kallað eftir upplýsingum um 
 starfsemina. Ekki er ólíklegt að opinberir aðilar verði með 
í för og taki þátt í eftirlitinu. Framsýn skorar hér með á 
veiðifélögin í Þing eyjarsýslum að hafa þessi mál í lagi eins 
og lög og reglur á vinnumarkaði kveða á um, nú þegar 
ráðningar standa yfir vegna veiðitímabilsins sumarið 2020.

Þrátt fyrir að hefðbundin fundarhöld hafi að mestu  leyti 
legið niðri undanfarna mánuði vegna samkomubanns 
yfirvalda sem nú hefur verið afnumið að mestu hefur 
færst í vöxt að menn fundi í gegnum netforrit. Í því sam-
bandi má geta þess að Framsýn hefur átt gott samstarf 
við forsvarsmenn sveitarfélaga í Þingeyjarsýslum og 
fundað reglu lega með þeim um stöðuna og viðbrögð 
við  Covid-19. Þá hafa formenn aðildarfélaga Starfsgreina-
sambandsins sömuleiðis fundað reglulega í gegnum netið 
til að yfirfara stöðuna á þeirra félagssvæðum og viðbrögð 
félaganna gagnvart félagsmönnum á hverjum stað. Innan 
sambands ins eru nítján stéttarfélög.

Félagar í Framsýn!
Hafið þið skoðað hvað er í boði fyrir ykkur til að efla 
ykkur í leik og starfi. Við viljum vekja athygli ykkar á 
ársáskrift t.d. á vefina www.netkennsla.is  
– www.taekninam.is  og www.frami.is

 Framsýn stéttarfélag
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Landsmennt  fræðslusjóður  
býður  einstaklingum 
og fyrir tækum að  sækja 
 námskeið þeim að 
 kostnaðarlausu
Í ljósi aðstæðna í íslensku samfélagi hefur stjórn Lands-
menntar fræðslusjóðs ákveðið bjóða einstaklingum og 
fyrirtækjum uppá þann valkost að sækja námskeið á 
 netinu eða í fjarkennslu þeim að kostnaðarlausu.
Einnig mun sjóðurinn rýmka úthlutunarreglur sjóðsins 
sem taka til námskeiða sem ekki eru rafræn eða í fjar-
kennslu. Stofnað verður til átaks í stafrænni/rafrænni 
fræðslu  innan atvinnulífsins í samstarfi við fræðsluaðila og 
fyrirtæki.

Átakið tekur gildi frá 15.mars til og með 31.ágúst 2020 og 
gildir gagnvart námi/námskeiðum sem haldin eru innan 
þessa sama tímaramma.

Nánari útfærslu á átaksverkefninu: Gerðir verða  samningar 
við fræðsluaðila sem bjóða upp á vefnám/fjarnám þar sem 
fyrirtækjum og einstaklingum er boðin þátttaka í námi/
námskeiðum þeim að kostnaðarlausu. Þessir  samningar 
gilda einnig tímabundið og gagnvart því námi/nám-
skeiðum sem fræðsluaðilar bjóða upp á innan þessa tíma-
ramma það er frá 15. mars til og með 31. ágúst 2020

Um leið og Landsmennt hvetur stjórnendur fyrirtækja til 
þess að sinna síog endurmenntun starfsmanna sinna, vill 
stjórnin koma því á framfæri að tekið verði á móti öllum 
góðum hugmyndum að fræðslu sem kynnu að nýtast og 
 falla vel að úthlutunarreglum sjóðsins.

Breytingar á úthlutunarreglum eru eftirfarandi:
• Endurgreiðslur til fyrirtækja vegna kostnaðar við nám-

skeiðahald, miðað við núverandi reglur, verði hækkaðar úr 
allt að 75% í allt að 90% af styrkhæfum heildarkostnaði. 
Gildistími verði frá 15. mars til og með 31. ágúst 2020.

• Hámarksupphæð einstaklingsstyrkja verður áfram kr. 
130.000 á ári miðað við núverandi reglur. Hlutfalli endur-
greiðslu verði hins vegar breytt og verði 90% í stað 75% af 
kostnaði við námið. Gildistími verði frá 15. mars til og með 
31. ágúst 2020.

• Tómstundstyrkir sem nú eru 75% en að hámarki kr. 
30.000 á ári verði í sama hámarki og hefðbundnir styrkir, 
það er kr. 130.000 á ári. Hlutfall endurgreiðslunnar verði 
sömuleiðis 90% af viðurkenndum kostnaði við námið. 
Gildistími verði frá 15. mars til og með 31. ágúst 2020.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Njálsdóttir, framkvæmda-
stjóri Landsmenntar í síma 863 6480 eða á tölvupósti, 
 kristin@landsmennt.is

Elli með réttu græjurnar
Erlingur Bergvinsson hefur lengi komið að því að skoða 
bíla og önnur tæki sem falla undir reglur um skoðun öku-
tækja og annarra fylgihluta. Hann lét nýlega af störfum hjá 
Frumherja á Húsavík eftir áratuga farsælt starf. Í heildina 
hefur hann komið að skoðun ökutækja í rúmlega þrjá 
áratugi, lengst af á Húsavík eða í 27 ár. Áður starfaði hann 
við skoðun ökutækja á Akureyri.  Erlingur eða Elli eins og 
hann er nefndur hefur verið farsæll í starfi, enda alltaf gott 
að leita til hans á skoðunarstöðina á Húsavík. Þegar starfs-
maður Þingiðnar kom við til að láta skoða bíllinn hjá sér í 
mars var Elli í sérstökum búningi. Ekki vegna þess sem var 
kominn til að láta skoða bíllinn sinn, heldur vegna Covid 
19 þar sem allur er varinn góður á þessum tímum.

Veiðikortið 2020
Veiðikortið 2020 stendur félagsmönnum stéttar-
félaganna til boða á sérstöku vildarverði, eða 
5.000 krónur. Kortin er þegar komin í hús og því 
geta áhuga samir veiðimenn fest kaup á þessum 
athyglis verða veiðimöguleika. Helstu upplýsingar 
um veiðikortið má nálgast á www.veidikortid.is.

Ætlar þú á ársfund Lsj. Stapa? 
Ársfundur Lsj. Stapa verður haldinn þriðjudaginn 
30 júní nk. í Menningarhúsinu Hofi, Akureyri og 
hefst kl. 14:00. Rétt er að taka fram að  ársfundurinn 
er opinn öllum sjóðfélögum með málfrelsi og 
tillögurétti. Atkvæðisrétt hafa þeir einir sem kosnir 
hafa verið á fundinn sem fulltrúar þeirra aðildar-
félaga, sem að sjóðnum standa.
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HVERNIG VIRKAR STARFSMENNTASJÓÐUR 
VERSLUNAR- OG SKRIFSTOFUFÓLKS? 

HVAR SÆKI ÉG 
UM STYRK 
Í STARFSMENNTASJÓÐ?

Nánari upplýsingar er að finna á starfsmennt.is

SAMEIGINLEGUR STYRKUR 
EINSTAKLINGA OG FYRIRTÆKJA
Félagsmanni og fyrirtæki gefst kostur á að sækja um 
sameiginlegan styrk til sjóðsins ef nám félagsmanns 
kostar 200.000 kr. eða meira. Þá er réttur einstaklings 
og réttur fyrirtækis nýttur á móti hvor öðrum. Umsókn 
er afgreidd eftir reglum sjóðsins um starfstengda styrki.

TÓMSTUNDASTYRKUR
50% af námskeiðsgjaldi – hámark 30.000 kr. á ári. 
Dregst frá hámarksstyrk. Hefur ekki áhrif á uppsöfnun.

Námskeið sem hafa skilgreint upphaf, endi 
og leiðbeinanda. 
Aðeins er hægt að sækja um styrk vegna 
tómstundanámskeiða sem haldin eru innanlands.

FERÐASTYRKUR
50% af fargjaldi – hámark 40.000 kr. á ári. 
Dregst frá hámarksstyrk. 

Þegar félagsmaður þarf að ferðast meira en 50 km til 
þess að komast frá heimili til fræðslustofnunar getur 
hann sótt um ferðastyrk.

STARFSMENNTASTYRKUR
90% af skráningargjaldi – hámark 130.000 kr. á ári.

Starfstengd námskeið.
Starfstengd netnámskeið. 
Almennt nám til eininga.
Nám/námskeið sem veita aukin starfsréttindi. 
Tungumálanámskeið. 
Sjálfstyrkingarnámskeið innanlands 
(sem er ekki hluti af meðferðarúrræði). 
Ráðstefnur sem tengjast starfi umsækjanda.
Stjórnendaþjálfun/starfstengd markþjálfun.

STYRKIR VEGNA 
NÁMSKEIÐAHALDS
Fyrirtæki með starfsmenn sem eru félagsmenn VR/LÍV 
geta sótt um styrk vegna náms og fræðslu starfsmanna.

LÆKKAÐ IÐGJALD
Fyrirtæki með starfsmenn innan VR/LÍV geta sótt um 
lækkun á greiddu iðgjaldi til sjóðsins úr 0,3% í 0,1%. 

FRÆÐSLUSTJÓRI AÐ LÁNI
Fræðslustjóri að láni er árangursmiðað verkfæri sem miðar 
að því að samhæfa og nýta lausnir sem þegar eru til. 
Verkefnið byggist á að lána mannauðsráðgjafa til fyrirtækja, 
sérhæfðum í vinnustaðafræðslu og óformlegri menntun.

FYRIRTÆKJASTYRKIR EINSTAKLINGSSTYRKIR

EINSTAKLINGAR
Í gegnum Mínar síður á vr.is eða hjá þínu stéttarfélagi ef þú ert í félagi innan LÍV. 
FYRIRTÆKI
Í gegnum attin.is sem er sameiginleg umsóknargátt nokkurra starfsmenntasjóða.
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Látum okkur nú sjá

Stöndum vörð um íslenskan landbúnað

Hér má sjá þrjá magnaða menn við störf, það er að  grafa 
fyrir nýrri flaggstöng við húsnæði stéttarfélaganna á 
Húsavík. Þetta eru Brynjar Freyr, Kristján Phillips og Guð-
mundur Vilhjálmsson. Þeir áttu ekki erfitt með að leysa 
þetta verkefni.

Fæðuöryggi er fremur nýtt hugtak í alþjóðlegri umræðu 
og fyrir mörgum er það enn nokkuð framandi. Á undan-
förnum áratugum hefur heimsmyndin tekið stakka-
skiptum og afleiðingin er meðal annars sú að nú er 
 talið brýnt fyrir  hverja þjóð að móta stefnu sem tryggir 
fæðuöryggi hennar í framtíðinni. Áhyggjur manna eru 
 heldur ekki að ástæðulausu, því helstu sérfræðingar í lofts-
lagsmálum spá því að stórir heimshlutar, þar sem nú er 
framleiddur matur verði áður en langt um líður,  óhæfir til 
matvælafram leiðslu,  vegna þurrka, skógarelda eða  vegna 
súrnunar sjávar.
Víða um heim verða kröfur almennings um breytta  stefnu 
í matvælaframleiðslu háværari og Ísland er þar ekki 
undan skilið. Fyrirhyggjulaus verksmiðjuframleiðsla og 
aukin lyfja notkun í matvælaframleiðslu vekur óhug/ógeð 
í brjósti upplýstra neytenda, er eitt að því sem gagnrýni 
gætir og eykur á efann um misjafnt vistspor þeirrar mat-
vöru sem við kaupum erlendis frá. Neytendur krefjast upp-
lýsinga um rekjanleika, upprunamerkingar og hreinleika 
vörunnar. Það er í takt við vaxandi meðvitund almennings 
um loftslagsmál, sjálfbæra þróun og umræðu um fækkun 
vistspora, enda gerir flest hugsandi fólk sér grein fyrir því, 
að ætlum við komandi kynslóðum að eiga sér lífvænlega 
framtíð á hér á jörð, verðum við einhverju að breyta.
Lengi vel settum við Íslendingar hugtakið „öryggi“ helst 
í samband við utanaðkomandi ógnir, í formi hernaðar, 
 átaka eða hryðjuverka, við sváfum á verðinum og héldum 
að við værum lang flottust. Fátt þótti hallærislegra en að  
efast um gildi þess að óheft markaðslögmál kapítalismans 
ættu að ráða för og fjárhagsleg hagkvæmni væri mikil-
vægasta mælistikan á hvað skyldi flutt inn og hvað ekki. 
En svo kom blessað hrunið, íslenska krónan hrundi og inn-
flutningskostnaður tvöfaldaðist í einni svipan. Við vorum 
rækilega minnt á hversu nauðsynlegt það er að við sem 

þjóð, séum sem mest sjálfum okkur nóg um fæðuöflun.
Nýjasta ógnin sem heimsbyggðin stendur frammi fyrir 
er  COVID 19 veiran. Við vitum ekki hvar þau ósköp enda, 
en þegar er ljóst að faraldurinn leiðir af sér fjölda ótíma-
bærra dauðdaga um allan heim, auk þess að hafa gríðar-
legar efnahagslegar og pólitískar afleiðingar. Eftir  COVID 
verður heimsmyndin breytt. Það er illt til þess að vita að 
verð á matvælum mun óhjákvæmilega hækka í ljósi  þeirra 
aðstæðna sem nú eru uppi og það sem enn verra er, 
 raskist að flutningar gæti það stefnt fæðuöryggi þjóðar-
innar í voða.
Fæðuöryggi snýst meðal annars um það að horfa fram 
í tímann, það er öryggismál og við Íslendingar höfum 
alla burði til að tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar. Land-
búnaðurinn og matvælaframleiðslan, hvort sem það er 
framleiðsla á dýraafurðum eða grænmeti er ein af mikil-
vægustu grunnatvinnuvegum okkar og það er mikilvægt 
að landbúnaðurinn fái viðurkennt það stóra hlutverk sem 
hann gegnir fyrir byggðir landsins. Vonandi ber okkur gæfu 
til að varðveita og nýta þessa perlu af skynsemi, þjóðinni til 
hagsbóta. Marka okkur stefnu að góðum matvæla grunni 
og styðja við íslenskan landbúnað svo hann hafi burði til 
að standa á styrkum fótum – eigin fótum. (ÓH)

Sjálfkjörið í stjórn og trúnaðarráð 
Í lok febrúar rann út frestur til að skila inn lista eða tillögum 
um fólk í trúnaðarstörf á vegum Framsýnar stéttarfélags 
fyrir komandi kjörtímabil sem eru tvö ár, það er frá aðal-
fundi félagsins 2020 til aðalfundar 2022. Ekki bárust aðrar 
tillögur eða listar en frá trúnaðarráði félagsins um félags-
menn í stjórnir, ráð eða nefndir á vegum félagsins. Því er 
sjálfkjörið í trúnaðarstörf í Framsýn fyrir næsta kjörtíma-
bil. Um 80 manns gegna trúnaðarstöðum fyrir félagið á 
 hverjum tíma, það er fyrir utan trúnaðarmenn á vinnu-
stöðum sem eru um þessar mundir um tuttugu.
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Neytendur hvattir til að 
fylgjast vel með verðlagi

Ríkisamningurinn samþykktur 

Undarlegir tímar
Framsýn stéttarfélag tekur heilshugar undir með 
Alþýðusambandinu sem beinir þeim tilmælum til fyrir-
tækja að sýna ábyrgð og halda aftur af verðhækkunum við 
þær aðstæður sem nú eru uppi og koma þannig í veg fyrir 
frekari verðbólgu og efnahagslega óvissu sem kemur illa 
niður bæði á heimilum og fyrirtækjum.
Nokkur umræða hefur verið um að verð á innfluttum 
vörum fari nú hækkandi vegna þeirrar gengislækkunar 
sem orðið hefur á síðustu mánuðum og hefur verðlags-
eftirliti ASÍ einnig borist nokkuð af ábendingum og 
 áhyggjum neytenda þar um. Í því samhengi er nauðsyn-
legt að beina því til söluaðila að  gengislækkun ein og sér 
leiðir ekki sjálfkrafa til samsvarandi verðhækkana þar sem 
mun fleiri þættir hafa áhrif á verðlag innfluttra vara.
Í því sérstaka ástandi sem myndast hefur vegna Covid-19 
veirunnar, hefur almenningur heldur ekki sömu tækifæri 
til að versla og gera verðsamanburð og hann hefur venju-
lega. Samkeppni á markaði minnkar þar sem verslun færist 
yfir á færri aðila og tækifæri neytenda til að veita aðhald 
minnkar. Í slíkri stöðu er auðveldara en ella fyrir fyrirtæki að 
hækka verð og okra á viðskiptavinum. Fyrirtæki eru hvött 
til að nýta sér ekki ástandið með þessum hætti heldur laða 
frekar að sér ný viðskipti og styrkja þau viðskiptasambönd 
sem fyrir eru með því að sýna samfélagslega ábyrgð og  
leita allra leiða til að halda verði í lágmarki.
Neytendur eru hvattir til að fylgjast vel með verðlagi, biðja 
um og passa upp á strimla og láta vita ef þeir verða varir 
við okur eða óeðlilega miklar verðhækkanir. Það má gera 
með því að deila inn á facebook hóp verðlagseftirlitsins; 
Vertu á verði – eftirlit með verðlagi en einnig má senda 
ábendingu til Samkeppniseftirlitsins í gegnum útfyllingar-
form á vefsíðu þeirra eða í gegnum netfangið sam keppni@
samkeppni.is.

Vegna Covid-19 tókst Framsýn ekki að halda kynningar-
fund með félagsmönnum sem starfa hjá ríkisstofnunum 
um nýjan kjarasamning sem var undirritaður í byrjun mars. 
Þess í stað gafst félagsmönnum kostur á að kynna sér inni-
hald samningsins á netinu auk þess sem atkvæðagreiðslan 
var rafræn. Að samningnum stóðu 18 aðildarfélög Starfs-
greinasambands Íslands. Atkvæðagreiðslan stóð yfir á 
tímabilinu 19. til 26. mars. Í heildina var kjörsókn tæplega 
20%. Já sögðu 88,65% en nei sögðu 9,19%. 2,16% tóku 
ekki afstöðu. Á kjörskrá voru 947 manns.

Óhætt er að segja að Covid-19 faraldurinn hafi komið illa 
við flesta á heimsvísu. Stéttarfélögin brugðust við með 
því að loka skrifstofu félaganna á Húsavík tíma bundið 
eða í  nokkrar vikur. Starfseminni var samt sem áður haldið 
áfram úti, þrátt fyrir að lokað væri fyrir heimsóknir á skrif-
stofuna mætu starfs menn stéttarfélaganna til vinnu alla 
virka daga. Félags menn nýttu sér tæknina og/eða  hringdu 
eftir upp lýsingum eða sendu fyrirspurnir í  gegnum netið. 
Þá voru nokkrir sem bönkuðu á gluggana í leit að  þjónustu. 
Að sjálfsögðu var öllum tekið vel og leist úr  þeirra málum 
eftir bestu getu. Mikið álag 
var á skrif stofunni á þessum 
tíma enda fjöldi fólks að  missa 
 vinnuna vegna  stöðunnar. 
Ölver Þráinsson trúnaðar-
maður hjá starfsmönnum 
Norðlenska var einn af þeim 
sem kom á gluggann hjá for-
manni Framsýnar til að fara yfir 
stöðuna og fylgja eftir fyrir-
spurnum frá starfs mönnum 
fyrirtækisins um ákveðin 
atriði. Á annarri mynd má sjá 
Alla afgreiða einn  erlendan 
starfsmann í  gegnum opnan-
legt fag á glugga.

Sumarferð aflýst
Til stóð að stéttarfélögin ætluðu að standa fyrir sumarferð, 
það er dagsferð um Demantshringinn í ágúst. Vegna 
aðstæðna er tengjast Covid- 19 hefur verið ákveðið að slá 
ferðina af í sumar.
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Ferðumst innanlands
stórauknir möguleikar fyrir félagsmenn

Félagsmaðurinn kaupir ávísun í ákveðinni upphæð sem 
er skilgreind af hverju félagi fyrir sig. Ávísunina notar 
félags maðurinn svo til að greiða fyrir þjónustu á hóteli. Ef 
handhafi ferðaávísunar vill breyta ferðaáformum  sínum, 
eða ef hótelið er fullbókað þá nótt sem hann  hyggst 
 gista, getur hann fyrirhafnarlaust notað ávísunina hjá 
öðrum samstarfs aðilum. Ef hann vill stærra herbergi eða 
 kaupa aukna þjónustu þegar á hólminn er komið, greiðir 
hann mismuninn. Að sama skapi getur sú staða komið 
upp að hann fullnýti ekki ávísunina sem hann keypti, ef 
hann rekst á hagstæðara tilboð. Félagsmenn hafa val um 
 fleiri en eitt hótel og geta nýtt ávísunina með öðrum sér-
tilboðum sem frá hótelunum berast. Þegar niðurgreiðsla 
stéttar félaganna til félaga sinna leggst við bestu kjör sem 
hótelin geta boðið, leiðir það til einstakra afsláttarkjara 
fyrir þennan stóra hóp fólks. Í tilfelli félagsmanna Fram-
sýnar, Þingiðnar og STH nemur niðurgreiðslan allt að 20% 
af kostnaði félagsmanna við gistinguna, þó að hámarki kr. 
15.000 á ári. Félagsmenn munu geta fylgst með á heima-
síðu stéttarfélaganna  hvaða tilboð hótel og gisti heimili 
gera þeim hverju sinni. Hvert hótel getur haft margar 
vörur á boðstólum; allt frá stakri nótt upp í fleiri nætur með 
máltíðum eða  annarri þjónustu. Dorado gerir þá  kröfu til 
samstarfsaðila að betri tilboð fyrir sömu vöru sé ekki að 
finna annars staðar.

Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum hafa verið í samstarfi við 
fyrirtækið Dorado sem hefur unnið að því undanfarið að 
búa til eitt stærsta markaðstorg fyrir gistingu sem til er á 
Íslandi. Í umboði á þriðja tugar stéttarfélaga mun Dorado 
sjá um að selja félagsmönnum þeirra, sem telja vel yfir 100 
þúsund vinnandi einstaklinga, ferðaávísanir.  Ávísanirnar, 
sem í flestum tilfellum eru niðurgreiddar af stéttar-
félögunum, gilda á íslenskum hótelum og gistiheimilum.
Dorado hefur þegar samið við fjölmargar hótelkeðjur 
og gistiheimili um allt land en leitar nú að fleiri sam-
starfsaðilum. Við hjá Framsýn skorum á ferðaþjónustu aðila 
í Þingeyjarsýslum að vera með í þessu verkefni og efla þar 
með ferðaþjónustu í héraðinu. Í skiptum fyrir beinan að-
gang að stórum hluta vinnandi fólks á Íslandi, án þess að 
þurfa að auglýsa, er sú krafa gerð að gististaðirnir bjóði 
þessum hópi sín allra bestu kjör. Jafnframt er skilyrði að 
ferðaávísunin gildi með öllum öðrum tilboðum. Þess má 
geta að stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum, Framsýn, Þingiðn 
og STH eru aðilar að þessu samstarfi og koma því til með 
að niðurgreiða gistingu fyrir félagsmenn ákveði þeir að 
nýta sér sérkjörin sem eru í boði í gegnum Dorado.

Ferðaávísun leysir af gistimiða
Fram að þessu hefur félagsmönnum stéttarfélaga staðið 
til boða að kaupa gistimiða sem eru gefnir út af hótelum 
og gistiheimilum og eru eyrnamerktir þeim. Miðarnir hafa 
venjulega verið verðlagðir með margra mánaða fyrirvara 
og eru bundnir við tiltekinn gististað. Sá sem miðann  hefur 
keypt hefur ekki getað breytt áætlunum sínum nema með 
mikilli fyrirhöfn. Öll umsýsla þessara miða  hefur verið 
þung í vöfum, bæði fyrir stéttarfélögin og hótelin. Með 
nýja kerfinu leggjast gistimiðarnir af og ferðaávísanir taka 
við til hagsbóta fyrir notendur þjónustunnar.

Rafræn lausn og sveigjanleiki
Ferðaávísunin er rafræn sem félagsmenn kaupa á orlofsvef 
stéttarfélaganna framsyn.is

Póstkassi við útihurðina
Búið er að koma upp póst-
kassa við útihurðina á Skrif-
stofu stéttar félaganna. 
Félags  menn sem þurfa að 
koma gögnum til félagsins 
utan hefðbundins opnunar-
tíma eða lyklum að íbúðum 
er velkomið að setja gögnin 
og lyklana í póstkassann.
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Landsmennt

Styrkur þinn 
til náms

Landsmennt er fræðslusjóður samtaka atvinnulífsins 
og verkafólks á landsbyggðinni.
Sjóðurinn styrkir starfsmenntun beint til fyrirtækjanna sjálfra.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Landsmenntar.
Kynntu þér rétt þinn á www.landsmennt.is

Menntun skapar 
tækifæri

Ríkismennt styrkir starfsmenntun beint til stofnana ríkisins 
á landsbyggðinni
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Ríkismenntar.
Kynntu þér rétt þinn á www.rikismennt.is

Ríkismennt

Þín leið 
til fræðslu

Sveitamennt styrkir starfsmenntun beint til sveitafélaga 
og stofnana þeirra á landsbyggðinni.
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Sveitamenntar.
Kynntu þér rétt þinn á www.sveitamennt.is

Sveitamennt

Átt þú rétt
á styrk ?

Sjómennt er fræðslusjóður sjómanna og útgerðarfélaga
Sjómennt styrkir starfsmenntun sjómanna beint til 
fyrirtækja í útgerð.
Sjóðurinn veitir styrki í fræðsluverkefni á vegum 
stéttarfélaganna.
Sjóðurinn veitir styrki til einstaklinga og sjá stéttarfélögin 
um afgreiðslu þeirra í umboði Sjómenntar
Kynntu þér rétt þinn á www.sjomennt.is

Sjómennt

Guðrúnartún 1 • 105 Reykjavík • Sími 599 1450 • landsmennt@landsmennt.is
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Mánaðamót
í appinu  

 

Dreifa greiðslu
Sækja PIN
Hækka heimildYfirdráttur

Lán í appi
Greiða reikninga

Millifæra

Rafræn skjöl
Myntbreyta
Stillingar

Bókaðu þinn tíma

Bókaðu tíma á einfaldan hátt á islandsbanki.is/radgjof og við höfum 
samband og aðstoðum þig símleiðis. Ef erindið krefst afgreiðslu í 
útibúi bókum við fund í kjölfar símtalsins og tökum vel á móti þér á 
tíma sem þér hentar.



Ávísun á
frábært
sumar
Við bjóðum félagsmönnum að kaupa ferðaávísun  
sem tryggir gistingu á góðu verði í sumar,  
í samstarfi við íslensk hótel og gistiheimili.

Skráðu þig á orlofsvef félagsins á framsyn.is  
og skoðaðu frábær tilboð á mörgum af betri  
hótelum og gistiheimilum landsins.

Kauptu ferðaávísun og njóttu Íslands á sérkjörum.

Íslandshótel

Hótel Ísland

Hótel Ísafjörður

Hótel Heydalur

Keahótel

Gistiheimilið Hvoll

Hótel Laugarbakki

Hótel Bifröst


