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Forsíða
Víðir Pétursson starfar hjá 
Tré smiðjunni Sólbakka ehf. 
í Reykja dal sem kemur að 
uppbyggingu tólf rað  húsa -
íbúða á vegum  Búfesti á 
Húsavík.

Vinsamlegur fundur um kjör starfsmanna
Fulltrúar frá PCC á Bakka og 
fulltrúar Framsýnar komu 
nýlega saman til fundar til 
að ræða framvindu sérmála 
í gildandi sérkjarasamningi 
aðila. Ákveðið hefur verið 
að fara í vinnutímastyttingar 
um næstu mánaðarmót, sem 
gefur starfsmönnum aukafrí 
án launaskerðingar í  6 daga, 
eða 48 stundir á ári. Næstu 
vikurnar verða notaðar til 
að þróa vinnutímabreytingarnar svo þær verði klárar um næstu mánaðamót. Þá verður 
ráðist í að þróa bónuskerfi innan fyrirtækisins sem ætlað er að færa fyrirtækinu  og 
starfsmönnum ábata með betri vöru og skilvirkari störfum. Samhliða þróun á bónuskerfi 
verður unnið að því að þróa hæfnirama/álag sem ætlað er að gefa starfsmönnum allt að 
5% launahækkun til viðbótar umsömdum launahækkunum á hverjum tíma. Markmið 
kerfisins er að hvetja starfsfólk og stjórnendur til að setja þjálfun og starfsþróun í öndvegi 
og vinna gegn stöðnun og einhæfni. Til viðbótar er áhugi fyrir því að þróa námskeiðahald 
sem gagnist starfsmönnum við dagleg störf í verksmiðjunni. Á fundinum urðu 
einnig umræður um hvernig staðið verður að nýráðningum/endurráðningum þegar 
verksmiðjan fer aftur á stað. Samningsaðilar reikna með að funda nokkuð stíft á næstu 
vikum og mánuðum um sérmál starfsmanna. Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum var 
um 80 starfsmönnum sagt upp í sumar. Uppsagnirnar koma að fullu til framkvæmda í lok 
september. Þegar uppsagnirnar verða gegnar yfir má reikna með að um 50 starfsmenn 
verði við störf hjá fyrirtækinu. Fullur vilji er til þess hjá stjórnendum fyrirtækisins að hefja 
starfsemi á ný þegar markaðsaðstæður lagast og áhrifa Covid hætta að gæta.

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR

Óli nýr formaður STH
Aðalfundur Starfsmannafélags Húsavíkur var 
haldinn 27. ágúst í fundaraðstöðu stéttar-
félaganna að Garðarsbraut 26. Fundartími, 
þátttaka og framkvæmd fundarins litaðist 
nokkuð af þeim aðstæðum sem eru og hafa 
verið á þessu ári með Covid – veiruna í stóru 
hlutverki. Óli Hákon Hertervik var kosinn 
formaður félagsins og tekur hann við góðu búi 
af Helgu Þuríði Árnadóttur, sem hefur verið 
formaður og stýrt félaginu undanfarin fimm 
ár. Rétt er að þakka Helgu Þuríði fyrir hennar 
góða og óeigingjarna framlag þessi ár. Aðrir 
nýir stjórnarmenn eru Fanney Hreins dóttir og 
Sylvía Ægisdóttir. Helga Eyrún Sveinsdóttir og 
Guðrún Brynjarsdóttir báðust undan frekari 
stjórnarsetu og eru þeim þökkuð góð störf 
fyrir félagið. Á fundinum var samþykkt að fela 
stjórn að yfirfara lög og reglugerðir félagsins 
og koma með tillögu til aðalfundar á næsta 
ári.  Afkoma félagsins á árinu 2019 var jákvæð 
upp á 6,5 milljónir. Stjórn hefur haldið afar 
þétt um rekstur félagsins á undangengnum árum, endurskipulagt og hagrætt þar sem 
þörf var, með þessum góða árangri.
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Betri vinnutími – kynningarvefur 
fyrir félagsmenn STH/Framsýnar

Selja hlut sinn í Rifós hf.

Starfsemi Veiðiheimila til skoðunar

Guðrún og Svavar á svæðinu

Tímamótasamkomulag um styttingu vinnutímans náðist 
í kjarasamningum opinberra starfsmanna á vormánuðum 
2020. Í kjölfarið opnaði Kjara- og mannauðssýsla ríkisins 
kynningarvef um styttingu vinnutímans undir heitinu 
betrivinnutími.is.  Á vefnum er farið yfir mögulegar út-
færslur á styttingu vinnutíma dagvinnufólks og þær 
breytingar sem verða á vinnufyrirkomulagi vakta vinnu-
fólks. Á vefnum er einnig leitast við að svara helstu 
spurn ingum og veita leiðbeiningar um framkvæmd 
breytinganna sem eiga að leiða til betri vinnutíma. Þá er 
einnig að finna svokallaðan vaktareikni sem hægt er að 
nota til þess að fá betri mynd af því hvaða breytingar nýtt 
vinnufyrirkomulag getur haft á kjör vaktavinnufólks. STH 
og Framsýn hvetja félagsmenn til að kynna sér efnið á 
vefnum vel og vandlega enda verður útfærslan á styttingu 
vinnutímans með ólíkum hætti eftir því hvort fólk vinnur 
hefðbundna dagvinnu eða vaktavinnu.

Framsýn hefur samþykkt að taka kauptilboði Fiskeldis 
Austfjarða hf. í eignarhlut Framsýnar í Fiskeldisfyrirtækinu 
Rifósi hf. í Kelduhverfi. Um er að ræða kaup á 84.000 
nafnverðshlutum í Rifósi. Þar sem það stangast á við 
markmið og lög Framsýnar að eiga hlutabréf í fyrirtækjum 
var samþykkt að selja þennan litla eignarhlut í fyrirtækinu 
til Fiskeldis Austfjarða. Það er von Framsýnar að Fiskeldi 
Austfjarða hf. eigi eftir að efla fiskeldi á félagssvæðinu en 
töluverð uppbygging er fyrirhuguð á vegum fyrirtækisins 
í Kelduhverfi og í Öxarfirði við Kópasker.

Töluverð umræða hefur verið um vinnuaðstöðu og launa-
kjör starfsmanna veiðiheimila í landinu eftir að kvart anir 
fóru að berast til stéttarfélaga frá starfsmönnum veiði-
heimila. Eins og alkunna er þá eru veiðiheimili star frækt 
víða um land í nágrenni við helstu stangveiðiár landsins. Í 
Þingeyjarsýslum eru nokkur veiðiheimili starfandi. Starfs-
menn skrifstofu stéttarfélaganna brugðust við kallinu og 
hafa undanfarið verið að skoða kjör og aðbúnað starfs manna 
í veiðiheimilum. Á meðfylgjandi mynd má sjá Aðalstein J. 
Halldórsson, eftirlitsfulltrúa Skrif  stofu stéttarfélaganna 
sem var að leggja af stað í vinnu staðaheimsóknir í fylgd 
með eftirlitsfulltrúa Vinnu eftirlitsins. Eins og sjá má er ekki 
slegið slöku við í sótt vörnum.

Heiðurshjónin Svavar Gestsson og Guðrún Ágústsdóttir 
litu við á Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík þegar 
þau voru á ferðalagi um Norðurlandið í sumar. Þau hafa 
lengi verið áberandi í þjóðfélaginu. Svavar er fyrrum 
alþingismaður, ráðherra og sendiherra og Guðrún var 
einnig mjög virk í félagsmálum og stjórnmálum en hún 
satt m.a. í borgarstjórn Reykjavíkur og var um tíma forseti 
borgarstjórnar. Að sjálfsögðu var tekin góð umræða um 
verkalýðs- og stjórnmál.



4 Fréttabréf  stéttar fé laganna í  Þ ingeyjarsýs lum

Eðalvagn til sölu

Stéttarfélögin gefa veglega gjöf

Til sölu er bifreið stéttar-
félag anna sem er Nissan 
Qashqai HOF01 árgerð 
2008. Þessi eðalvagn er 
keyrður 215.000 km. Ásett 
verð er kr. 650.000,-. Að 
sjálf sögðu munum við 
skoða önnur tilboð í bifreiðina. Frekari upplýsingar gefur 
Aðalsteinn Árni Baldursson á Skrifstofu stéttarfélaganna á 
Húsavík.

Stéttarfélögin Framsýn, Þingiðn og Starfsmannafélag 
Húsavíkur hafa gefið Sjúkraþjálfun Húsavíkur kr. 750.000 
til tækjakaupa. Aðstaðan hjá sjúkraþjálfuninni í Hvammi 
var nýlega tekin í gegn og nýjum tækjum komið fyrir. 
Um er að ræða afar mikilvæga þjónustu á Húsavík sem 
þjónar Þingeyingum og  öðrum þeim sem þurfa á þessari 
þjónustu að halda. Eftir breytingarnar er aðstaðan öll orðin 
hin glæsilegasta. Með framlagi stéttarfélaganna vilja þau 
leggja sitt að mörkum til að efla Sjúkraþjálfun Húsavíkur 
sem hefur á að skipa frábæru starfsfólki.

Starfsmenn Norðlenska eru hressir enda gengur sláturtíðin vel.

Allt á fullu hjá Norðlenska Jónína kjörin í stjórn Lsj. Stapa
Um þessar mundir er allt á fullu hjá Norðlenska á Húsavík 
sem rekur eitt öflugasta sauðfjársláturhús landsins. 
Áætlaður sláturfjöldi er rétt rúmlega 90.000 fjár og síðasti 
sláturdagur er áætlaður 30. október. Að slátrun og vinnslu 
koma milli 170-180 manns. Meðan á sláturtíðinni stendur 
er einnig mikið líf á Húsavík enda koma margir starfmenn 
um langan veg til að vinna tímabundið hjá Norðlenska 
meðan á vertíðinni stendur og halda síðan heima á leið 
aftur.

Ársfundur Stapa lífeyrissjóðs var haldinn í Menningarhúsinu 
Hofi á Akureyri, miðvikudaginn 30. júní. Mæting á fund-
inn var góð en fundurinn var einnig sendur beint út á vef 
sjóðsins. Á dagskrá fundarins voru hefðbundin árs fundar-
störf. Í ávarpi stjórnarformanns, Erlu Jónsdóttur, kom fram 
að ávöxtun eigna Stapa lífeyrissjóðs á árinu 2019 hefði 
verið með besta móti enda skiluðu allir eignaflokkar sjóðs-
ins jákvæðri ávöxtun á árinu. Niðurstaðan var rúm lega 
10% raunávöxtun sem er besta ávöxtun í sögu sjóðsins í 
núverandi mynd. Langtímaávöxtunarmarkmið sjóðsins er 
3,5% en meðalraunávöxtun undanfarinna 10 ára nemur 
4,1%. Hrein eign sjóðsins til greiðslu lífeyris heldur áfram 
örum vexti, bæði vegna hækkandi iðgjalda og góðrar 
ávöxtunar. Í árslok 2019 nam hún 256.133 milljónum 
króna og hækkaði um 35.427 milljónir króna á árinu. 
Hrein eign tryggingadeildar nam 249.521 milljónum 
króna og hrein eign séreignardeilda 6.612 milljónum. 
Heildar lífeyrisgreiðslur tryggingadeildar sjóðsins á árinu 
námu 6.408 milljónum króna og hækkuðu um 12,9% frá 
fyrra ári. Stærstan hluta lífeyrisgreiðslna má rekja til eftir-
launa, eða sem nemur 71%, örorkulífeyrir nam 24% af 
líf eyris greiðslum sjóðsins og barna- og makalífeyrir 5%. 
Líf eyrisþegar í árslok voru 10.261 og fjölgaði um 641 frá 
fyrra ári. Gengið var frá stjórnarkjöri á fundinum og hlaut 
Jónína Hermannsdóttir starfsmaður stéttarfélaganna í 
Þing eyjarsýslum kjör í stjórn til tveggja ára. Guðmundur Flosi og meistari Sigurjón eru meðal öflugra starfs

manna hjá Norðlenska á Húsavík.
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Hjálparsíminn 1717 fyrir 
pólskumælandi

Ríkissáttasemjari                
og ný stjórn sjúkrasjóðs

Gengið frá samningi

Forsætisráðherra á ferðinni

Þann 3. september var opnuð þjónusta fyrir 
pólsku  mæl andi einstaklinga á Hjálpasíma 
Rauða krossins 1717 og netspjallinu 
www.1717.is. Þjónustan verður opin á fimmtu-
dögum frá kl. 20-23 framvegis. Hópur pólsku mælandi 
sjálf  boðaliða hefur gengið til liðs við verkefnið og hlotið 
alla viðeigandi þjálfun til að sinna svörun. Úrræðið 
verður auglýst á ýmsum miðlum. Markmið er að ná til 
pólskumælandi einstaklinga sem búa hér á landi en einnig 
teljum við mikilvægt að koma þessum skilaboðum til allra 
er málið gæti varðað. Við teljum verkefnið þarft með tilliti 
til þess hve stór hópur pólskumælandi einstaklinga býr á 
Íslandi og með stuðningi frá félagsmálaráðuneytinu erum 
við í stakk búin til að sinna þessum stóra hópi fólks sem 
telur nú yfir 20 þúsund einstaklinga segir í tilkynningu frá 
forsvarsmönnum 1717.

Í byrjun september kom stjórn Sjúkrasjóðs Framsýnar 
saman til fyrsta fundar eftir aðalfund félagsins. Stjórnina 
skipa Dómhildur Antonsdóttir, Ingibjörg Benediktsdóttir 
og Aðalsteinn Árni Baldursson, en formaður félagsins á 
hverjum tíma er sjálfkjörinn í stjórn sjúkrasjóðsins. Ingi-
björg hefur ekki áður komið að störfum fyrir Framsýn en 
hún starfaði áður hjá Verkalýðsfélagi Vestfirðinga. Í  dag er 
hún starfsmaður Þekkingarnets Þingeyinga, hún er boðin 
velkomin í stjórn sjúkrasjóðsins. Með þeim á myndinni er 
Jónína Hermannsdóttir starfsmaður stéttarfélaganna og 
Aðalsteinn Leifsson ríkissáttasemjari sem kom í opinbera 
heimsókn til Framsýnar til að kynna sér starfsemina hjá 
stéttarfélögunum í Þingeyjarsýslum. Til fróðleiks má geta 
þess að Jónína og Aðalsteinn Leifsson eru þremenningar 
en þau eru ættuð frá Bakka við Húsavík. Stjórn sjúkra-
sjóðsins kemur saman mánaðarlega til að úthluta sjúkra-
dag peningum og öðrum styrkjum til félagsmanna. Á 
síðasta ári úthlutaði stjórnin 77 milljónum til félagsmanna 
eins og getið er um í frétt í Fréttabréfinu.

Framsýn og Fjallalamb hf. hafa gengið frá nýjum sér-
kjara samningi fyrir starfsfólk við sauðfjárslátrun í haust. 
Samningurinn byggir á gildandi kjarasamningi Samtaka 
atvinnu lífsins og Starfsgreinasambands Íslands sem 
Framsýn á aðild að. Til stendur að slátra um þrjátíu þúsund 
fjár hjá Fjallalambi í haust. Sláturtíðin hófst 15. september 
og er ætlað að standa yfir í um sex vikur. Í heildina koma 
um sjötíu starfsmenn að slátruninni. Búið er að fullmanna 
sláturhúsið. Þrátt fyrir mikið atvinnuleysi á Íslandi tókst 
ekki að manna sláturhúsið nema með því að flytja inn um 
tuttugu starfsmenn. Fram að þessu hefur þurft að ráða 
um 40 erlenda starfsmenn til starfa hjá Fjallalambi en í 
ár verða þeir helmingi færri þar sem um 20 starfsmenn á 
íslenskum vinnumarki réðu sig til starfa á Kópaskeri í haust 
sem er að sjálfsögðu jákvætt.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra heilsaði upp á for-
mann Framsýnar á leið sinni um Húsavík.  Tekin var 
um ræða um stöðuna í þjóðfélaginu og málefni verka-
lýðs  hreyfingarinnar. Formaður Framsýnar kom ýmsu á 
fram færi við ráðherrann sem hann taldi að betur mæti fara 
í þjóð félaginu, ekki síst varðandi þá sem búa við lökust 
kjörin í landinu.
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Búfesti byggir á Húsavík
Fræðsluátak framlengt til ársloka

Um þessar mundir eru 12 íbúðir í byggingu á Húsavík á 
vegum Búfesti sem er húsnæðissamvinnufélag. Formaður 
Framsýnar skoðaði byggingasvæðið á dögunum. Hann 
fékk leiðsögn um svæðið en hópur iðnaðarmanna kemur 
að því að reisa húsin. Höfðavélar sáu um jarðvinnu og Fakta 
Bygg Ísland sér um að reisa húsin. Undirvertaki hjá þeim er 
síðan Trésmiðjan Sólbakki ehf. sem er með höfuðstöðvar í 
Reykjadal. Um er að ræða tvö 6 íbúða raðhús úr einingum 
sem koma frá Fakta Bygg í Noregi en Fakta Bygg á Íslandi 
er dótturfélag fyrirtækisins. Fakta Bygg á Íslandi er í eigu 
Húsvíkingana  Kristjáns Eymundssonar og Árna Grétars 
Árnasonar sem lengi hafa starfað og búið í Noregi. 
Aðaleigandi Fakta Bygg í Noregi er Kristján Eymundsson. 
Þeir voru ánægðir með að geta komið að því að byggja 
íbúðir á Húsavík, það er í sínum heimabæ.
Tilgangur húsnæðissamvinnufélaga  eins og Búfesti er  að  
eiga  og  reka  hagkvæmar íbúðir af mismunandi stærðum 
og gerð um. Með greiðslu 10% stofnverðs sem búseturéttar 
eignast félagsmenn aðgang að íbúðum félagsins. Nýju 
íbúðir nar sem er verið að reisa við Grundargarð og 
 Ás garðs   veg á Húsavík verða auglýstar til sölu á næstu 
vikum. Um er að ræða íbúðir sem eru rúmlega 100m2. 
Ekki skemmir fyrir að þær eru á einum fallegasta staðnum 
á Húsavík og þar sem stutt er í alla þjónustu. Samkvæmt 
upplýsingum frá Búfesti hefur töluvert verið spurt út í 
íbúðirnar sem er ánægjulegt enda hentar þetta form 
mörgum, sérstaklega þeim sem hafa ekki burði til þess að 
fjárfesta á frjálsum markaði.

Átakið sem gildir fyrir félagsmenn Framsýnar tók gildi 15. 
mars og verður nú framlengt frá 31. ágúst til 31. desember 
2020 og gildir gagnvart námi/námskeiðum sem haldin 
eru innan þessa sama tímaramma. Nánari útfærsla á 
átaksverkefninu: Gerðir voru 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/námskeiðum sem 
fræðslu aðilar bjóða upp á innan þessa tímaramma það er 
núna frá 15. mars til og með 31.desember 2020. Ein stak-
lingar og fyrirtæki geta skráð sig hjá viðkomandi fræðslu-
aðilum sem sjóðurinn er með samninga við án þess að 
greiða (gildir gagnvart námi/námskeiði sem kostar að 
hámarki 30.000,-). Fræðsluaðilarnir senda reikninga beint 
á sjóðina.

Breytingar á úthlutunarreglum voru eftirfarandi:
• Endurgreiðslur til fyrirtækja vegna kostnaðar við 
námskeiðahald, voru hækkaðar úr allt að 75% í allt að 
90% af styrkhæfum heildarkostnaði. Gildistími verði frá 
15. mars til og með 31. desember 2020.
• Hámarksupphæð einstaklingsstyrkja verður áfram 
kr. 130.000 á ári miðað við núverandi reglur. Hlutfalli 
endurgreiðslu var hins vegar breytt og er 90% í stað 75% 
af kostnaði við námið. Gildistími frá 15. mars til og með 
31. desember 2020.
• Tómstundstyrkir sem voru 75% en að hámarki kr. 
30.000 á ári eru 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. desember 
2020.

Nánari upplýsingar veita Kristín Njálsdóttir, kristin@
landsmennt.is og Hulda Björg Jóhannesdóttir, hulda@
landsmennt.is í síma 599-1450 eða á tölvupósti.

Íbúðirnar eru mjög glæsilegar á frábærum stað á Húsavík þar sem 
stutt er í flesta þjónustu.

Félagarnir Árni Grétar og Kristján Eymundar fara fyrir uppbygging
unni. Þeir vilja sjá frekari uppbyggingu í Reitnum en á sínum tíma 
áttu þeir góðar stundir í Húsavíkurfjalli, sem sjá má á í baksýn, 
enda báðir góðir skíðamenn á sínum tíma.
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Kallað eftir auknu framlagi til  
rekstrar Menningarmiðstöðvarinnar

Á stjórnar og trúnaðarráðsfundi Framsýnar sem haldinn 
var í lok ágúst urðu töluverðar umræður um starfsemi 
Menningarmiðstöðvar Þingeyinga.  Höfðu fundarmenn 
áhyggjur af skertum fjárveitingum rekstraraðila til mið-
stöðvar innar sem væru ekki í takt við starfsemina.  Það 
er auknum umsvifum undanfarin ár hafi ekki fylgt aukið 
framlag frá eigendum stofnunarinnar. Komið var inn á 
að Verkalýðsfélag Húsavíkur, nú Framsýn stéttarfélag, 
hefði lagt fram framlag þegar Sjóminjasafninu var komið 
á fót. Því miður væri svo komið að hluti safngripa væri 
farinn að skemmast, hér er verið að vísa í útisvæðið við 
Sjóminjasafnið. Eftir umræður var samþykkt að koma 
ábendingum/athugasemdum félagsins á framfæri við 
stjórn Menningarmiðstöðvar Þingeyinga. Hægt er að lesa 
athugasemdir Framsýnar inn á heimasíðu félagsins www.
framsyn.is

Skipt um þakk
Atvinnuástand hjá iðnaðarmönnum í Þingeyjarsýslum 
hefur almennt verið mjög gott, sérstaklega í byggingar-
iðnaði. Töluvert hefur verið um húsbyggingar og viðhald 
á eldra húsnæði. Þessir tveir heiðursmenn sem báðir 
starfa hjá Trésmiðjunni Rein, Sigmar Stefánsson og  Artur 
Ostaszewski, voru að skipta um þak á húsi við Álfhólinn 
á Húsavík þegar starfsmaður stéttarfélaganna átti þar leið 
hjá á dögunum.

Góður fundur með starfsfólki 
Vatnajökulsþjóðgarðs
Í sumar óskaði starfsfólk Vatnajökulsþjóðgarðs eftir fundi 
með formanni Framsýnar til að ræða málefni starfsmanna 
og starfsumhverfi. Í leiðinni var gengið frá kjöri á 
trúnaðarmanni starfsmanna. Í það hlutverk var Rakel 
Anna Boulter kjörin. Fundurinn sem fram fór í Gljúfrastofu, 
upplýsingamiðstöð Vatnajökulsþjóðgarðs í Ásbyrgi, var 
vinsamlegur og gagnlegur fyrir alla aðila.
Til fróðleiks má geta þess að þjóðgarðurinn spannar um 
14% af flatarmáli Íslands (14.141 ferkílómetrar árið 2019) 
og er næststærstur þjóðgarða í Evrópu á eftir Yugyd Va 
þjóðgarðinum í Úralfjöllum Rússlands.

Á hverju ári starfar hópur fólks hjá Vatnajökulsþjóðgarði við 
 hirðingu, eftirlit og upplýsingagjöf til ferðamanna.

Rakel Anna Boulter, sú með húfuna, er nýr trúnaðarmaður starfs
manna í þjóðgarðinum. Það er þeim hluta sem er á félagssvæði 
Framsýnar.

Athugið
Skólaliði með ræstingu

Allir félagsmenn Framsýnar sem falla undir 
starfsheitið „skólaliði með ræstingu“ 

þar sem meiri hluti starfsins er ræsting, 
eiga að fá vinnufatnað og skó samkvæmt 

ákvæðum í c-lið og j-lið í grein 8.2.2.
Framsýn stéttarfélag
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Fréttir af aðalfundi Framsýnar
Aðhald í rekstri skilar sér beint til félagsmanna
Í gegnum tíðina hefur verið 
mikið aðhald í rekstri Fram -
sýnar. Aðhaldið hefur ekki 
síst skilað sér í því að félags -
menn Framsýnar búa við 
góða þjónustu og gott að-
gengi að sjóðum félags ins, 
það er sjúkrasjóði, orlofs-
sjóði, vinnu  deilusjóði og 
starfs mennta sjóðum á veg-
um félagsins. Fjár hags leg 
afkoma félagsins á árinu 
2019 var með ágætum þrátt 
fyrir verulegar hækkanir úr 
sjúkrasjóði til félagsmanna 
milli ára. Rekstrarafgangur 
var á öllum sjóðum félagsins. Félagsgjöld og iðgjöld 
lækkuðu um 0,13% milli rekstrarára. Rekstrartekjur 
félagsins námu kr. 278.337.904,- sem er aukning um 1,76% 
milli ára. Rekstrargjöld námu 214.865.064,- sem er hækkun 
um 18% milli ára. Þessi hækkun er einkum tilkomin 
vegna hækkunar styrkja úr sjúkrasjóði. Fjármagnstekjur 
námu kr. 58.321.709,-. Félagsgjöld og iðgjöld námu kr. 
233.054.138,- á móti kr. 233.346.473,- á árinu 2018. Í 
árslok 2019 var tekjuafgangur félagsins kr. 114.939.909,-
. Heildareignir félagsins námu kr. 2.146.256.344,- í árslok 
2019. Rekstur skrifstofunnar gekk vel á síðasta ári. Þátttaka 
Framsýnar í rekstrarkostnaði nam  kr. 60.524.956,-. Önnur 
aðildarfélög greiddu kr. 6.170.050,-  til rekstursins. 
Innheimta félagsgjalda var með svipuðu sniði og árið á 
undan. Almennt eru launagreiðendur samviskusamir að 
skila félagsgjöldum og mótframlögum á réttum tíma.

Um 18 milljónir í námskeiðsstyrki
Á árinu 2019 fengu 344 félagsmenn Framsýnar greiddar 
kr. 18.024.508,- í einstaklingsstyrki frá fræðslusjóðum í 
endur greiðslur vegna náms eða námskeiða.

Námsstyrkir árið 2019 skiptast þannig milli sjóða:
227 félagsmenn fengu greidda styrki úr Landsmennt  
kr. 11.495.084,-.
60 félagsmenn fengu greidda styrki úr Sveitamennt  
kr. 2.869.192,-.
12 félagsmenn fengu greidda styrki úr Sjómennt  
kr. 1.037.925,-.
12 félagsmenn fengu greidda styrki úr Ríkismennt  
kr. 594.862,-.
33 félagsmenn fengu greidda styrki úr Fræðslusjóði 
verslunar- og skrifstofufólks kr.  2.027.445,-.

Fræðslusjóðirnir eru fjármagnaðir með framlögum frá 
fyrirtækjum, sveitarfélögum og ríkisstofnunum sbr. ákvæði 
þar um. Það á þó ekki við um Fræðslusjóð Framsýnar sem 
hefur ekki fastan tekjustofn.

Þá má geta þess að félagið leggur mikið upp úr heim-
sóknum í skóla með fræðslu um starfsemi stéttarfélaga og 
vinnu markaðinn, það er í vinnuskóla, grunnskóla og fram-
haldsskóla á félagssvæðinu.
Þó nokkuð er um að fyrirtæki og stofnanir leiti til Framsýnar 
eftir fræðslu fyrir starfsmenn sem tengist réttindum og 
skyldum þeirra á vinnumarkaði sem er afar ánægjulegt.  
Þá eru starfsmenn stéttar félaganna reglulega beðnir um 
að kenna á námskeiðum er tengjast vinnurétti.

Um 77 milljónir greiddar til félagsmanna
Á árinu 2019 voru 1.427 styrkir greiddir úr Sjúkrasjóði 
Framsýnar til félagsmanna en voru 1.246 árið 2018.  
Samtals námu greiðslur vegna sjúkradagpeninga, annarra 
bóta og styrkja kr. 77.257.643,-. Sama upphæð fyrir árið á 
undan var kr. 50.973.935,-. Samkvæmt þessari niðurstöðu 
er veruleg hækkun á greiðslum úr sjúkrasjóði milli ára 
eða sem nemur um 52%. Mestu munar um hækkun á 
sjúkradagpeningum milli ára til félagsmanna en þær nær 
tvöfölduðust, fóru úr tæpum 25 milljónum í tæpar 47 
milljónir.

Hrunabúð stendur vel
Rekstur Hrunabúðar sf. hefur gengið vel. Um þessar 
mundir eru öll leigurými í notkun. Upplýsingar þess efnis 
komu fram á aðalfundi Framsýnar þegar gerð var grein 
fyrir rekstri Hrunabúðar á síðasta starfsári. Hrunabúð sf. 
er félag í eigu Framsýnar og Þingiðnar. Eignarhluturinn 
á efri hæðinni skiptist þannig: Framsýn á 84% og 
Þingiðn 16%. Félagið var stofnað á árinu 2017 utan um 
sameiginlegt eignarhald og sameiginlegan rekstur á efri 
hæð Garðarsbrautar 26.
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PCC á toppnum
PCC BakkiSilicon hf. greiddi mest allra atvinnurekenda  í 
iðgjöld til Framsýnar árið 2019 eða samtals um kr. 23,7 
milljónir. Árið áður greiddi Norðurþing mest eða um 
13,9 milljónir. Innifalið í upphæðinni eru félagsgjöld 
starfsmanna og lögbundin iðgjöld atvinnurekenda í sjóði 
Framsýnar.

Stærstu greiðendur iðgjalda til Framsýnar 2019 eftir röð:
PCC BakkiSilicon hf.
Sveitarfélagið Norðurþing
GPG. Seafood ehf.
Norðlenska matarborðið ehf.
Ríkisjóður Íslands
Íslandshótel hf.
Hvammur, heimili aldraðra
Þingeyjarsveit
Jarðboranir hf.
Eimskip

Mannauðurinn hjarta hvers fyrirtækis
Varaformaður Framsýnar, Ósk Helgadóttir, kvaddi sér 
hljóðs undir liðnum, önnur mál á aðalfundi Framsýnar 
þann 25. ágúst. Sagði hún ástæðu til að þakka starfsfólki 
Skrifstofu stéttarfélaganna sérstaklega fyrir vel unnin störf 
í þágu félagsmanna. Það ætti ekki síst við síðustu mánuði, 
síðan heimsfaraldur Covid skall á með fullum þunga. Það 
hefði sýnt sig og sannað á þessum álagstímum, það sem 
oft hefði verið sagt, að mannauðurinn væri hjarta hvers 
fyrirtækis. Fundarmenn svöruðu orðum Óskar með lófa-
klappi. Linda Margrét þakkaði fyrir hlý orð í garð starfs-
manna félagsins og sagði þau mikils virði fyrir starfs menn. 

Rúmlega þrjú þúsund greiða til Framsýnar 
Alls greiddu 3.320 félagsmenn til Framsýnar- stéttarfélags 
á árinu 2019 en greiðandi félagar voru 3.446 árið 2018. 
Greiðandi félagsmönnum Framsýnar fækkaði aðeins milli 
ára sem á sínar skýringar þar sem stórframkvæmdum 
á svæðinu er lokið. Af þeim sem greiddu til Framsýnar á 
síðasta ári voru 2.080 karlar og 1.240 konur sem skiptast 
þannig, konur eru 37% og karlar 63%.  Skýringin á kynja-
hlutfallinu liggur fyrir, breytingarnar eru tilkomnar vegna 
verklegra framkvæmda á svæðinu á síðustu árum og því 
hefur karlastörfum fjölgað umtalsvert umfram hefðbundin 
kvennastörf. Flest bendir til þess að kynjahlutfallið muni 

jafnast frekar á næstu árum. Samkvæmt samþykkt stofn-
fundar félagsins frá 1. maí 2008 er ekki lengur miðað við 
sérstakt lágmarksgjald svo menn teljist fullgildir félags-
menn heldur teljast þeir félagsmenn sem greiða til 
félagsins á hverjum tíma og ganga formlega í félagið. Um 
síðustu áramót voru gjaldfrjálsir félagsmenn samtals 332, 
það eru aldraðir og öryrkjar sem ekki eru á vinnumarkaði. 
Á hverjum tíma falla um 8 til 10% félagsmanna undir þessa 
skilgreiningu.

Þakkað góð störf í þágu félagsins
Einar Friðbertsson og Sigrún Arngrímsdóttir hafa lengi 
komið að störfum fyrir Framsýn, setið m.a. í aðal stjórn, 
trúnaðarráði og þá hefur Einar setið í stjórn sjúkra sjóðs 
félagsins. Þá má geta þess að Sigrún var lengi trúnaðar-
maður starfsmanna á Hvammi. Á aðalfundinum var þeim 
þökkuð vel unnin störf í þágu félagsins í gegnum tíðina. 
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Auka námsstyrkur 
til félagsmanna

Fjármál Þingiðnar í góðum málum

Framsýn hefur ákveðið að auka námsstyrki til félagsmanna 
sem fullnýta styrki úr starfsmenntasjóðum sem þeir eiga 
aðild að í gegnum kjarasamninga sem Framsýn á aðild 
að. Það er Landsmennt, Ríkismennt, Sjómennt, Sveita-
mennt og Fræðslusjóð verslunarmanna. Miðað við full 
rétt indi eiga félagsmenn rétt á 130.000 króna styrk á 
ári frá þessum sjóðum. Noti menn réttinn ekki á hverju 
ári getur hann safnast upp í allt að 390.000 króna rétt á 
þriggja ára tímabili. Til viðbótar þessum góðum styrkjum 
hefur Framsýn ákveðið að bjóða þeim félagsmönnum 
sem stunda dýrt nám allt að 100.000 króna styrk til við-
bótar úr Fræðslusjóði Framsýnar. Þannig vill félagið koma 
til móts við félagsmenn á erfiðum tímum þegar búast má 

við töluverðu atvinnuleysi næstu mánuðina. Varð andi þá 
styrki sem nefndir eru hér að ofan gilda þeir ekki bara fyrir 
form legt nám sem félagsmenn stunda heldur einnig fari 
þeir á styttri eða lengri námskeið sem og á tóm stunda-
nám  skeið. Frekari upplýsingar eru í boði á Skrifstofu 
stéttar félag anna.

Á aðalfundi Þingiðnar sem fram fór 26. ágúst kom fram 
ánægja með starfsemi félagsins, reyndar hefur svo verið 
mörg undanfarin ár enda vel haldið utan um fjármál 
félagsins. Félagsgjöld og iðgjöld ársins námu kr. 15.233.547 
sem er 23,3% hækkun frá fyrra ári. Bætur og styrkir á árinu 
2019 námu kr. 7.027.788 þar af úr sjúkrasjóði kr. 5.833.032 
sem er umtalsverð hækkun frá fyrra ári sem skýrist að 
mestu af greiðslu sjúkradagpeninga til félagsmanna. 
Á árinu 2019 fengu samtals 67 félagsmenn greidda 
sjúkradagpeninga eða aðra styrki úr sjúkrasjóði. Árið áður 
fengu 43 félagsmenn greiðslur úr sjúkrasjóði félagsins. 
Samkvæmt sameinuðum rekstrar- og efnahagsreikningi 
nam hreinn tekjuafgangur félagsins kr. 7.170.794 og eigið 
fé í árslok 2019 nam kr. 240.561.201 og hefur það aukist 
um 3,0% frá fyrra ári. Rekstur skrifstofunnar gekk vel á 
síðasta ári. Þátttaka Þingiðnar í rekstrarkostnaði nam kr. 
3.107.228 sem er þó nokkur lækkun milli ára. Innheimta 
félagsgjalda var með svipuðu sniði og árið á undan, það 
er í jafnvægi. 

Félagsmenn sækja í Fræðslusjóð Þingiðnar
Á aðalfundi Þingiðnar árið 2018 var ákveðið að stofna 
fræðslu sjóð með framlagi félagsmanna upp á 0,3% af 

laun um. Ljóst er að sjóðurinn er þegar farinn að sanna sig 
þar sem sex  félagsmenn óskuðu eftir styrkjum úr sjóðnum 
til náms/námskeiða á síðasta ári upp á samtals kr. 311.711.

Tæpar 6. milljónir í sjúkrastyrki
Sjúkrasjóður Þingiðnar greiddi félagsmönnum samtals kr. 
5.833.032 á árinu 2019 sem er veruleg hækkun milli ára. 
Árið 2018 voru greiddar kr. 3.922.164 í styrki til félags-
manna.
Greiðslur til 67 félagsmanna árið 2019 skiptast þannig:
Almennir sjúkrastyrkir                                 kr. 1.808.028
Sjúkradagpeningar                                       kr. 4.025.004

Kidda þökkuð vel unnin störf fyrir Þingiðn
Kristinn B. Gunnlaugsson hefur lengi komið að störfum 
fyrir Þingiðn sem stjórnarmaður. Á aðalfundi félagsins í 
ágúst var honum þökkuð vel unnin störf í þágu Þingiðnar í 
gegnum tíðina og fékk hann smá glaðning við það tækifæri 
frá félaginu. Kristinn þakkaði fyrir sig og sagði það hafa 
verið afar ánægjulegt að starfa fyrir félagið en hann er nú 
kominn á eftirlaun og hættur formlega á vinnumarkaði.
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Elva Hrönn á ferðinni
Sá ágæti starfsmaður Landssambands íslenzkra verzlunar-
manna/LÍV, Elva Hrönn Hjartardóttir kom í heimsókn 
til for manns Deildar verslunar- og skrifstofufólks innan 
Fram sýnar Elvu Héðinsdóttur, auk þess að heilsa upp 
á starfsmenn Framsýnar. Farið var yfir málefni LÍV, 
sam skipti sambandsins við aðildarfélög og mál efni 
 verka  lýðs   hreyfi ng ar innar. Framsýn er aðili að Lands-
sambandi íslenzkra verzlunar manna. Fundurinn var 
vinsam legur en Elva Hrönn er á ferðinni um landið til að 
heim sækja aðildarfélög sam bandsins.

JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI ER VÍSINDALEG NÁLGUN SEM HEFUR ÞAÐ MARKMIÐ AÐ EFLA
RANNSÓKNIR Á JÁKVÆÐUM ÞÁTTUM MANNLEGRAR HEGÐUNAR EINS OG STYRKLEIKUM,
VELLÍÐAN, VELGENGNI, ÞAKKLÆTI, SEIGLU, GILDUM (DYGGÐUM), VON, JÁKVÆÐUM
TILFINNINGUM, TILGANGI, BJARTSÝNI OG HAMINGJU. HÚN VELTIR FYRIR SÉR HVAÐ
EINKENNIR EINSTAKLINGA SEM NÁ Á FARSÆLAN HÁTT AÐ ÞROSKAST OG AÐLAGAST
ÓLÍKUM AÐSTÆÐUM Í LÍFINU OG FINNUR LEIÐIR TIL AÐ SKAPA UMHVERFI ÞAR SEM
EINSTAKLINGUR NÆR AÐ BLÓMSTRA OG LIFA SÍNU BESTA LÍFI.
Á NÁMSKEIÐINU VERÐUR FARIÐ Í HVAÐ RANNSÓKNIR Á VELFERÐ EINSTAKLINGA HAFA
LEITT Í LJÓS OG HVERNIG ER HÆGT AÐ MÆLA HANA. FJALLAÐ VERÐUR UM
HAMINGJUAUKANDI LEIÐIR SEM ERU BYGGÐAR Á RANNSÓKNUM Á ÞVÍ HVAÐ EYKUR
VELLÍÐAN OG HAMINGJU.
FARIÐ VERÐUR Í MIKILVÆGI ÞESS AÐ ÞEKKJA OG EFLA STYRKLEIKA SÍNA EN MEÐ ÞVÍ
AUKUM VIÐ LÍKURNAR Á AÐ VIÐ BLÓMSTRUM OG GETUM LIFAÐ OKKAR BESTA LÍFI.

Leiðbeinandi: Ingrid Kuhlman, M.A. í hagnýtri jákvæðri sálfræði á meistarastigi,
leiðbeinandi og ráðgjafi hjá Þekkingarmiðlun.
Verð: 15.000kr
Haldið: 19. október
kl: 17:00-20:00
Hvar: í sal Framsýnar

Félagsmenn í stéttarfélaginu Framsýn fá námskeiðð sér að kostnaðarlausu.
Aðrir munið að athuga endurgreiðslur hjá ykkar félagi. 

Að auka vellíðan með aðferðum
jákvæðrar sálfræði

Meðal þess sem tekið er fyrir á námskeiðinu:
Hvað er jákvæð sálfræði?
Að þekkja styrkleika sína
Þættir sem hafa áhrif á vellíðan okkar
Að auka vellíðan markvisst

Ávinningur:
Aukin þekking á hagnýtum leiðum
til að auka vellíðan
Aukið vægi jákvæðra tilfinninga 
Aukin lífsgæði



12 Fréttabréf  stéttar fé laganna í  Þ ingeyjarsýs lnum

frá litlum verslunum sem þjóna neytendum í dreifbýli til 
stórra keðjuverslana. 

Í könnuninni var skráð niður hilluverð vara sem er það 
verð er neytandinn hefur upplýsingar um inni í búðinni, 
að hann eigi að greiða fyrir vöruna. Þegar skýrt er gefið til 
kynna að veittur sé afsláttur af merktu verði við kassa var 
skráð afsláttarverð. Í könnuninni er einungis um beinan 
verðsamanburð að ræða, en ekki er lagt mat á gæði eða 
þjónustu söluaðila.

Óheimilt er að vitna í þessa könnun í auglýsingum og 
við sölu nema með heimild ASÍ

Framkvæmdum við Heimskauts
gerðið verði hraðað
Framsýn hefur samþykkt að hvetja til þess að aukið 
fjármagn verði sett í framkvæmdir  við Heimskautsgerðið á 
Raufarhöfn með það að markmiði að klára framkvæmdina 
á næstu tveimur árum. Um er að ræða mjög áhugavert 
verkefni sem án efa á eftir að draga til sín mikinn fjölda 
ferðamanna og styrkja þannig ferðaþjónustuna á svæðinu. 
Heimskautsgerðið er sprottið upp úr vangaveltum Erlings 
Thoroddsen um hvernig hægt er að virkja endalausa 
víðáttu, þar sem ekkert skyggir á sjóndeildarhringinn, 
heimskauts birtuna og miðnætursólina. Nánari upplýsingar 
um hugmyndafræði Heimskauts gerðisins er að finna á 
heimasíðunni www.heimskautsgerdi.is.

Verðkönnun í matvöru
verslunum á félagssvæðinu
Í flestum tilfellum var mjög mikill munur á hæsta og 
lægsta verði í matvörukönnun ASÍ sem framkvæmd var 
þann 8. september í verslunum staðsettum á félagssvæði 
stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum. Í 43 tilvikum af 98 var 
yfir 60% munur á hæsta og lægsta verði og í 21 tilviki 40-
60% munur. Könnunin náði bæði til stærri verslanakeðja 
og minni matvöruverslana sem eru í eigu sjálfstæðra aðila 
en verslanirnar sem voru skoðaðar eru Nettó, Kjörbúðin, 
Krambúðin, Skerjakolla, Urð, Verslunin Ásbyrgi og 
Dalakofinn.
Nettó var oftast með lægsta verðið, í 63 tilvikum af 98 
og Kjörbúðin næst oftast, í 40. Urð, Raufarhöfn var með 
lægsta verðið í sex tilvikum og Skerjakolla, Kópaskeri í 
þremur tilvikum. Skerjakolla var oftast með hæsta verðið 
í 47 tilvikum og Krambúðin næst oftast, í 20 tilvikum. Urð 
var með hæsta verðið í 14 tilvikum, Dalakofinn í 10 og 
Kjörbúðin í 5 tilvikum.
102% munur á kílóverði af Cheeriosi og 57% á ýsuflökum
Dæmi um mikinn verðmun í könnuninni var 83% munur 
á hæsta og lægsta kílóverði á heilum kjúklingi, lægst var 
verðið í Nettó og Kjörbúðinni, 699 kr. en hæst í Skerjakollu, 
1.279 kr. Þá var 57% munur á hæsta og lægsta verði af 
ýsuflökum, lægst var verðið í Urð, 1.590 kr. kílóið en hæst í 
Skerjakollu, 2.498 kr.
Fleiri dæmi um mikinn verðmun í könnuninni er 118% 
munur á hæsta og lægsta kílóverði af Cheeriosi, 139% 
munur á hæsta og lægsta verði af frosnum jarðaberum og 
108% verðmunur á Pringles stauk. Þá var 102% munur á 
hæsta og lægsta kílóverði af Neutral þvottaefni og 132% 
munur á 2 lítrum af Pepsi Max. Þá var í mörgum tilfellum 
gríðarlegur verðmunur á grænmeti og ávöxtum.
Þrátt fyrir að Nettó og Kjörbúðin hafi í heildina litið komið 
töluvert betur út í verðkönnuninni en minni verslanir mátti 
finna dæmi um að verð væru lægri í minni verslunum sem 
eru reknar af sjálfstæðum aðilum eða að verðmunurinn 
væri tiltölulega lítill. Oftar kom það þó fyrir að verð í minni 
verslununum væru lægri en í Krambúðinni.
Mikill munur var á vöruúrvali í verslununum en mest var 
úrvalið í Nettó þar sem 96 vörur fengust af þeim 98 sem 
voru í könnuninni en minnsta úrvalið var í Versluninni 
Ásbyrgi þar sem 23 vörur fengust. 88 vörur fengust í 
Kjörbúðinni, 86 í Krambúðinni, 77 í Urð, 65 í Skerjakollu 
og 54 í Dalakofanum Laugum. Vert er að hafa í huga að 
verðkönnunin var framkvæmd í öðrum útibúum Nettó, 
Kjörbúðarinnar og Krambúðarinnar en þeim sem eru á 
svæðinu og getur því verið einhver munur á vöruúrvali.
Könnunin var gerð í matvöruverslunum um land allt og 
má sjá niðurstöður fyrir allt landið á heimasíðu ASÍ, www.
asi.is.

Við samanburð á milli verslana ber að athuga að hér 
er um mjög margar mismunandi verslanir að ræða, allt 
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Vilt þú hafa áhrif á málefni ungs fólks

Innan Framsýnar er starfandi kraftmikið ungliðaráð 
á aldrinum 16-35 ára sem skipað er til eins árs í senn. 
Skipunin fer fram á fundi Framsýnar í október á hverju ári. 
Ungliðaráðið skal skipað fjórum félagsmönnum. Stjórnin 
skiptir sjálf með sér verkum formanns, ritara og tveggja 
meðstjórnenda. Leitast skal við að kynjaskiptingin sé 
jöfn í ráðinu. Ungliðaráðið starfar á vettvangi Framsýnar 
undir heitinu FRAMSÝN-UNG og starfar náið með stjórn 
og trúnaðarráði Framsýnar að þeim málefnum sem 
aðilar ákveða að vinna að hverju sinni með sérstaka 
áherslu á málefni ungs fólks. Það er að tryggja að hugað 
sé að stöðu og hagsmunum ungs launafólks í stefnu 
verkalýðshreyfingarinnar og að rödd unga fólksins heyrist 
í starfi og stefnumótun Framsýnar- stéttarfélags. Þá skal 
ungliðaráðið vera tengiliður Framsýnar við starf ungliða á 
vettvangi ASÍ á hverjum tíma. Frá fyrstu tíð hefur starfsemi 
Framsýnar-ung verið mjög kraftmikið og skemmtilegt. Við 
viljum skora á ungt og áhugasamt fólk að gefa kost á sér í 
stjórn en kjörtímabilið er eitt ár, það er frá október á hverju 
ári. Stjórn Framsýnar- ung á hverjum tíma gefst tækifæri á 
að sitja alla stjórnar- og trúnaðarráðsfundi Framsýnar. Hafir 
þú áhuga fyrir því að taka þátt í öflugu starfi er þér bent á 
að senda netpóst á netfagnið kuti@framsyn.is. Koma svo!

Það er ekkert smá frjósemi í gangi hjá stjórn Framsýnarung. Hér 
má sjá þrjár af fjórum stjórnarkonum í Framsýnung. Þetta eru þær 
Elva, Guðmunda Steina og Sunna. Á myndina vantar Heiðu Elínu 
sem komst ekki á aðalfund Framsýnar en myndin var tekin á aðal
fundinum. Þær hafa farið fyrir starfi ungliðana innan  Framsýnar og 
staðið sig afar vel.

„Eðli stofnunarinnar að vaxa 
í óáran, en minnka í góðæri“
Svo mælti forstjóri Vinnumálastofnunnar árið 2014 þegar 
ákveðið var að loka starfsstöð Vinnumálastofnunnar á 
Húsavík þrátt fyrir mótmæli heimamanna. Nú ber svo við að 
atvinnuleysi á svæðinu er í sögulegu hámarki. Þess vegna 
ekki síst, hlýtur að teljast eðlilegt að Vinnumálastofnun 
bregðist við ástandinu með því að auka þjónustu við 
atvinnu leitendur í Þingeyjarsýslum.  Framsýn hefur í því 
sam bandi skrifað Vinnumálastofnun bréf og krafist þess 
að stofnunin auki þjónustu við atvinnuleitendur í Þing-
eyjarsýslum sérstaklega er varðar almenna þjónustu við 
atvinnu leitendur, vinnumiðlun og vinnustaðaeftirlit. 
Frekar er hægt að fræðast um athugasemdir Framsýnar 
inn á heimasíðu félagsins framsyn.is. Þá má geta þess að 
Norður  þing hefur sömuleiðis gert athugasemdir við starf-
semi Vinnu málastofnunar á svæðinu.

Fyrning endurgreiðslna úr sjóðum
Mikilvægt er að félagsmenn stéttarfélaganna hafi í huga 
að endurgreiðslur vegna réttinda þeirra úr sjóðum féla g-
anna, sjúkrasjóði, orlofssjóði og starfsmenntasjóði  fyrn ast 
á 12 mánuðum frá því að stofnað var til kostnaðar. Þess 
vegna er áríðandi að félagsmenn komi kvittunum til 
Skrifstofu stéttarfélaganna innan tólf mánaða vilji þeir fá 
endurgreiðslu frá stéttarfélögunum fyrir kostaði sem þeir 
urðu fyrir.

Vantar þig húfu?
Félagsmenn Framsýnar og Þingiðnar eru velkomnir 
í heimsókn á Skrifstofu stéttarfélaganna og reyndar 
aðrir sem þurfa á bestu húfum í heimi að halda 
fyrir veturinn. Gjörið 
þið svo vel og lítið við 
hjá starfsfólki stéttar-
félag anna. Við erum að 
venju í stuði og tökum 
vel á móti ykkur.

Framsýn styrkir Blakdeild Völsungs
Framsýn hefur gengið frá styrktarsamningi við Blakdeild 
Völsungs til tveggja ára. Innan blakdeildarinnar hefur 
verið rekið öflugt starf og sendir deildin bæði karla- og 
kvenna lið í Íslandsmót í vetur.
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Framsýnar og þá er fyrirtækið með hærri skattgreiðendum 
á svæðinu. Fyrirtækið er því afar mikilvægt fyrir íbúa 
Norðurþings. Ég er ekki viss um að allir íbúar sveitarfélagsins 
geri sér grein fyrir þessu. Þá má geta þess að PCC greiddi 
mest allra fyrirtækja til Framsýnar á árinu 2019, það er 
launatengd gjöld í sjúkra-, orlofs- og starfsmenntasjóði 
félagsins. Það að PCC greiði mest til Framsýnar segir mikið 
um mikilvægi fyrirtækisins á svæðinu.
Nú eru hins vegar blikur á lofti, fyrirtækið hefur gengið í 
gegnum erfiða tíma þau ár sem það hefur verið starfandi. 
Afurðaverð hefur verið í sögulegu lágmarki og þá hefur 
PCC þurft að takast á við heimsfaraldur sem reynst hefur 
fyrirtækinu mjög erfiður. Það erfiður að fyrirtækið hefur 
sagt upp um 80 starfsmönnum. Áður hafði ekki verið ráðið 
í stöður sem losnuðu. Flestir þeirra sem missa vinnuna 
munu ganga út um næstu mánaðamót. Frá þeim tíma 
tekur ákveðin óvissa við. Farið verður í umfangsmiklar 
breytingar á verksmiðjunni í ágúst til að gera hana betri 
og öruggari í rekstri. Markmið stjórnenda er að lagfæra 
verksmiðjuna og hefja starfsemi um leið og markaðsmál 
lagast og áhrifa Covid hættir að gæta. Ljóst er að vilji 
stjórnenda fyrirtækisins er að hefja starfsemi um leið 
og aðstæður leyfa. Það er að um tímabundna lokun sé 
um að ræða. Ekki er að finna neina uppgjöf þrátt fyrir að 
efnahagslífið í heiminum sé í miklum ólgusjó.
Ánægjulegt er að fyrirtækið hefur biðlað til Framsýnar 
um að kjara samningur aðila verði þróaður frekar á næstu 
mánuðum með það að markmiði að bæta enn frekar 
starfs umhverfi starfsmanna, hvað varðar vinnu tíma-
styttingu fyrir sömu laun. Reyndar má geta þess að nú-
verandi stjórnendur fyrirtækisins hafa lagt mikið upp 
úr góðu samstarfi við Framsýn, ekki síst á undanförnum 

Skin og skúrir í atvinnumálum

Það hefur verið ánægjulegt að fylgjast með þeim mikla 
straumi íslenskra ferðamanna sem komið hefur til 
Húsavíkur í sumar eftir erfiðan vetur. Erlendir ferðamenn 
eru einnig farnir að láta sjá sig eftir ferðabannið, sem er 
vel.
Bærinn hefur frá því í vor iðað af lífi og forsvarsmenn 
veitinga- og gististaða hafa almennt verið ánægðir 
með sumarið. Ekki má gleyma því að Húsavík hefur upp 
á mikið að bjóða, einstakt bæjarstæði, náttúruperlur, 
afþreyingu, gott mannlíf og ekki síst öfluga ferðaþjónustu. 
Ekki skemmir fyrir að kvikmyndin The Story of Fire Saga, 
sem vakið hefur heimsathygli, var að hluta til tekin upp 
á Húsavík. Fólk á öllum aldri heyrist nú syngja lögin úr 
myndinni, ekki síst;  “Ja ja ding dong og Husavik-My 
Hometown“. Já, það er gaman að þessu.
Á sama tíma og ber að gleðjast yfir þessum viðsnúningi, 
sem byggir á því að Íslendingar hafa í ljósi aðstæðna í 
heiminum valið að ferðast innanlands í sumar og fleiri en 
færri valið Húsavík sem viðkomustað berast slæmar fréttir 
af rekstri PCC BakkiSilicon hf.
Í dag er svo komið að fyrirtækið PCC sem hóf fram-
leiðslu vorið 2018 er orðið eitt öflugasta fyrirtækið í Þing-
eyjarsýslum sérstaklega hvað varðar umsvif og skatttekjur 
til samfélagsins, ríkis og sveitarfélaga. Mikilvægi PCC er 
óumdeilt. Þannig námu heildarlaunagreiðslur fyrirtækisins 
árið 2019 rúmum 1,4 milljarði sem þýðir að útsvarstekjur 
sveitarfélagsins vegna starfseminnar voru um 200 milljónir 
á sama tíma. Þar fyrir utan hefur félagið verið stór vöru- og 
þjónustukaupandi af aðilum í héraðinu og árið 2019 námu 
þau kaup rúmum hálfum milljarði króna.
Að starfseminni hafa komið um 150 starfsmenn, launakjör 
hafa verið góð miðað við önnur starfskjör á félagssvæði 
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Komu hjólandi til Húsavíkur 
undir laginu “Ja ja ding dong”  

að bregðast við vandanum. Það gleðilega er að fyrirtæki 
og sveitarfélög hafa sett sig í samband við félagið og boðið 
starfsmönnum vinnu á svæðinu. Í flestum tilvikum er um 
að ræða tímabundna vinnu s.s. við slátrun og fiskvinnslu 
enda vonir bundnar við að framleiðsla hefjist sem fyrst 
aftur á Bakka. Það er jú markmiðið sem verður að ganga 
eftir.
Á þessum erfiðu tímum hefur sveitarstjórn Norðurþings 
einnig óskað eftir góðu samstarfi við Framsýn.  Að sjálf-
sögðu er stéttarfélagið reiðubúið í slíkt samstarf, enda 
alltaf verið stór þáttur í starfi félagsins að efla atvinnulífið 
á félagssvæðinu, félagsmönnum og samfélaginu öllu til 
hagsbóta. Áfram gakk félagar!

Aðalsteinn Árni Baldursson,
formaður Framsýnar stéttarfélags

Grein þessi birtist á heimasíðu stéttarfélaganna 
www.framsyn.is þann 13. júlí. Þar sem hún fékk 

mjög góða lesningu er hún birt í Fréttabréfinu.

Það var vel tekið á móti Team Rynkeby á Íslandi sem 
heimsóttu Húsavík í júlí á leið sinni um Ísland. Hópurinn 
sem telur um 50 manns fékk aðstöðu hjá stéttarfélögunum 
þar sem grillað var í hádeginu og aðeins slakað á áður 
en ferðinni var fram haldið upp í Mývatnssveit.  Helena 
Ingólfsdóttir frá Norðurþingi og Aðalsteinn Árni formaður 
Framsýnar buðu gestina velkomna til Húsavíkur með 
stuttum ávörpum. Gestirnir þökkuðu fyrir höfðinglegar 
móttökur. Team Rynkeby á Íslandi hjólaði 850 km í kringum 
landið á tímabilinu 4.-11. júlí til styrktar Styrktarfélagi 
krabbameinssjúkra barna, SKB. Frá Húsavík fór hópurinn 
upp í Mývatnssveit og þaðan til Þórshafnar á Langanesi 
áður en haldið var suður á leið. Team Rynkeby Ísland 
var stofnað árið 2017 með það að markmiði að hjóla í 
söfnunarátaki Team Rynkby til styrktar SKB. Á síðastliðnu 
ári safnaði Team Rynkeby á Íslandi 23,6 milljónir ISK fyrir 
SKB.

mánuðum, þar sem rekstrarumhverfi fyrirtækisins sem 
og flestra annarra fyrirtækja á Íslandi hefur ekki verið 
ákjósanlegt vegna heimsfaraldursins. Fyrir viljann til 
samstarfs ber að þakka enda alltaf vænlegast til árangurs 
að menn vinni sig saman í gegnum vanda sem þennan.
Ljóst er að staðan hjá PCC hefur víðtæk áhrif í samfélaginu 
enda hafa margir undirverktakar og þjónustuaðilar tekjur 
af samskiptum við fyrirtækið. Þá er fyrirtækið stórnotandi 
á orku frá Landsvirkjun sem verður af miklum tekjum, sem 
og Húsavíkurhöfn, en tekjur hafnarinnar byggja ekki síst 
á flutningi um höfnina er tengist starfseminni á Bakka. 
Stjórnendur fyrirtækja sem verið hafa í viðskiptum við PCC 
hafa sett sig í samband við Framsýn og boðað samdrátt 
og uppsagnir þar sem þeir munu missa viðskipti við PCC á 
næstu vikum og mánuðum. Vissulega þarf ekki að tíunda 
það að samdráttur á Bakka hefur víðtæk áhrif á samfélagið 
allt.
Hins vegar má stundum ætla að fólk sem tjáir sig um 
þessi mál á opinberum vettvangi geri sér ekki alltaf grein 
fyrir alvöru málsins. Þó einhverjir sjái ástæðu til að fagna 
sérstaklega lokun PCC á Bakka vil ég benda á að lokunin 
er ekkert sérstakt gleðiefni fyrir allar þær fjölskyldur 
hér á svæðinu sem byggt hafa afkomu sína á vinnu við 
kísilverið, beint eða óbeint sem og Norðurþing. Vissulega 
má alltaf deila um hvað er rétt eða rangt þegar kemur 
að atvinnuuppbyggingu, en verum málefnaleg í skrifum 
okkar.
Við sem byggjum þetta samfélag á hverjum tíma eigum 
að hafa skoðanir, en jafnframt virða skoðanir annarra. 
Markmiðið á að vera að gera gott samfélag betra á okkar 
forsendum, ekki forsendum annarra. Ég fékk einu sinni 
samtal frá einstaklingi sem bjó á Húsavík sem unglingur 
en flutti síðar í burtu. Viðkomandi hafði heyrt mig tala 
fyrir atvinnuuppbygginu á Húsavík, ekki síst á Bakka. 
Taldi viðkomandi það algjöran óþarfa, hann vildi halda í 
Húsavík eins og hún var þegar hann yfirgaf sinn heimabæ, 
þá unglingur, nú komin á efri ár.  Það dugar mér ekki enda 
búsettur á staðnum en ekki löngu brotfluttur, ég vil sjá 
Húsavík eflast enn frekar með öflugu atvinnu- og félagslífi. 
Það er okkar heimamanna á hverjum tíma að hafa áhrif á 
þróun mála, okkur öllum til hagsbóta sem hér búum.
Höfum í huga að á bak við uppsagnir PCC á Bakka eru 
starfsmenn fyrirtækisins og fjölskyldur þeirra. Ekki er 
ólíklegt að málið varði um 140 fjölskyldur beint í dag, 
það er fjölskyldur starfsmanna á Bakka og fjölskyldur 
þeirra sem missa vinnuna hjá undirverktökum og 
þjónustufyrirtækjum sem verið hafa í viðskiptum við PCC. 
Óvissan um afkomu öryggi nagar þessar fjölskyldur svo 
vitnað sé í samtöl sem forsvarsmenn Framsýnar hafa átt 
við hlutaðeigandi fjölskyldur og síðan má vitna í viðtal sem 
var við fjölskyldu sem tengist málinu í síðasta Vikublaði. 
Viðtalið er spegilmynd af stöðu þessa fólks. Best er fyrir 
samfélagið að framleiðslustoppið vari ekki marga mánuði. 
Vonandi gengur það eftir.
Framsýn mun standa þétt við bakið á þeim starfsmönnum 
sem missa vinnuna um næstu mánaðamót og mánaða-
mótin þar á eftir. Félagið hefur komið á fót vinnumiðlun til 
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Dreifa greiðslu
Sækja PIN
Hækka heimildYfirdráttur

Lán í appi
Greiða reikninga

Millifæra

Rafræn skjöl
Myntbreyta
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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.


