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Forsíða 
Sem betur fer koma jólin 
burtséð frá Covid. Væntan-
lega þurfa þó blessaðir 
jólasveinarnir í Dimmu-
borg um að fara var lega 
þessa dagana eins og aðrir 
jóla sveinar og mann fólkið 
almennt. 

Atvinnuástandið óbærilegt 
um þessar mundir
Óhætt er að segja að atvinnu-
ástandið sé skelfilegt á landsvísu. 
Framsýn áætlar að um 270 
manns séu á atvinnuleysisbótum 
á félagssvæði stéttarfélaganna í 
Þingeyjarsýslum, ýmist á fullum 
bótum eða að hluta.  Það er á 
svæðinu (Norður þing – Tjör-
nes  hreppur – Sval barðs hreppur 
– Langa nesbyggð – Skútu-
staða hrepp ur – Þing  eyjar sveit). 
Þá liggur fyrir að töluvert fleiri 
karlar eru atvinnulausir en 
konur. Áhugavert er einnig að skoða hvernig atvinnuleysið skiptist milli íslenskra- og 
erlendra ríkisborgara. Svo virðist sem skiptingin sé nánast jöfn milli þessara hópa. Rétt 
er að ítreka að þetta eru ekki opinberar tölur og því ber að taka þeim með ákveðnum 
fyrirvara en með því að fara inn á heimasíðu Vinnumálastofnunar er hægt að fylgjast 
með framvindu atvinnuleysis milli mánaða og hvernig atvinnuleysið kemur við ákveðin 
sveitarfélög og landsvæði.

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR

Viltu vera félagi í Framsýn? 
Á árinu 2020 greiddu 
fjölmargir launamenn 
til Framsýnar stéttar-
félags iðgjöld skv. 
ákvæð   um kjara  samn-
inga. Félagið gætir 
hags   muna þeirra allra 
gagn vart atvinnu rek-
endum í héraði og fer 
með umboð þeirra í 
samstarfi við verka  lýðs -
hreyfi nguna á lands  -
vísu. Allir sem greitt er 
af til félagsins afla sér réttinda í sjóðum þess og njóta verndar þeirra kjara-
samn inga sem félagið gerir og allir sem greitt er af eru færðir á félaga skrá 
sem fullgildir félagsmenn nema þeir óski eftir því að vera ekki á henni. Það 
athugist að einungis fullgildir félagsmenn njóta kosningaréttar og kjör-
gengis í félaginu. Hér með er þeim tilmælum beint til þeirra launamanna 
sem greiddu iðgjöld til félagsins á árinu 2020  en vilja ekki vera á félagsskrá 
sem fullgildir félagsmenn að hafa samband við Skrifstofu stéttarfélaganna á 
Húsavík sem allra fyrst. Rétt er þó að taka fram að öruggast er fyrir greiðandi 
launamenn til Framsýnar að ganga formlega í félagið með því að undirrita 
inntökubeiðni þess efnis sem hægt er að nálgast á heiðasíðu félagsins eða á 
Skrifstofu stéttarfélagana.

Framsýn stéttarfélag
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Afsala sér jólagjöfum til 
Velferðarsjóðs Þingeinga

Arnar leit við hjá Framsýn
Hafna forræðishyggju í frumvarpi 
til laga um fæðingarorlof

Eins og kunnugt er fer mikið starf fram á vegum Framsýnar 
stéttarfélags og fjölmargir félagsmenn koma að því 
að sitja í stjórnum, trúnaðarráði og nefndum á vegum 
félagsins. Hefð hefur verið fyrir því að færa þessum aðilum 
á jólafundi félagsins hangikjöt að gjöf fyrir frábær störf 
í þágu félagsins, sem örlítinn þakklætisvott fyrir þeirra 
óeigingjörnu störf í þágu annarra félagsmanna sem 
telja yfir þrjú þúsund. Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu 
hafa viðkomandi aðilar sem gegna trúnaðarstörfum 
fyrir Framsýn afþakkað jólagjöfina frá félaginu og óskað 
eftir að andvirði hangikjötslæranna kr. 150.000 renni 
til Velferðarsjóðs Þingeyinga. Sjóðurinn hefur verið að 
auglýsa eftir styrkjum fyrir jólin þar sem þörfin er mikil um 
þessar mundir hjá mörgum einstaklingum og fjölskyldum 
sem Velferðarsjóðurinn hefur verið að styrkja.

Við sögðum frá því í síðasta Fréttabréfi að mikil gestagangur 
hafi verið á Skrifstofu stéttarfélaganna í sumar. Einn af 
þeim sem leit við var Arnar Sigurmundsson sem lengi 
hefur starfað fyrir Samtök atvinnulífsins (SA) er viðkemur 
sérstaklega kjarasamningagerð við stéttarfélögin og 
heildarsamtök þeirra. Þá hefur hann einnig verið áberandi 
í stjórnum lífeyrissjóða auk þess að taka að sér fjölmörg 
önnur verkefni fyrir atvinnurekendur. Meðal annars situr 
hann ásamt formanni Framsýnar í stjórn Landsmenntar 
fræðslusjóðs Samtaka atvinnulífsins og verkafólks á 
landsbyggðinni. Sjóðnum er ekki síst ætlað að styrkja 
rekstur námskeiða og stuðla að nýjungum í námsefnisgerð 
ásamt því að veita einstaklingum, verkalýðsfélögum og 
fyrirtækjum beina styrki vegna sí-og endurmenntunar. 
Arnar og Aðalsteinn hafa oft tekist á við samningaborðið í 
kjaraviðræðum SA og Starfsgreinasambands Íslands enda 
báðir vanir menn. Arnar býr í Vestmannaeyjum.

Framsýn stéttar-
fé lag hef ur tekið 
frum varp félags- og 
barna  mála ráð  herra 
um fæð ingar- og 
foreldraorlof til skoð-
unar innan félags ins. 
Um sögn um frum-
varpið var samþykkt 
sam hljóða á fundi 
félagsins í des  em ber. 
Um leið og Fram sýn 
fagnar fram komnu 
frumvarpi gerir félagið alvarlegar athuga semdir við nokkur 
atriði sem fram koma í ályktun sem hægt er að nálgast á 
heimasíðu félagsins www.fram syn.is. Þessar eru helstar:

• Framsýn hafnar alfarið þeirri forræðishyggju sem fram 
kemur í frumvarpinu um að heimild foreldra til að skipta 
með sér fæðingarorlofinu verði skert frá því sem verið 
hefur. Slíkt ákvæði kæmi sér afar illa fyrir láglaunafólk, 
það er að þvinga ákveðna hópa samfélagsins í enn 
frekari jaðarstöðu.
• Framsýn gerir jafnframt athugasemd við styttingu 
tímabilsins til orlofstöku, úr 24 mánuðum í 18 mánuði. 
Félagið telur brýnt að viðhalda í lögum að nýting 
fæðingarorlofs sé óbreytt við 24 mánuði og foreldrum 
skapaður með því meiri sveigjanleiki til að gera 
ráðstafanir börnum sínum til heilla.  
• Framsýn telur löngu tímabært að tekið verði tillit til 
aðstæðna verðandi foreldra er búa fjarri fæðingar-
stofn unum.  Að mati félagsins er afar mikilvægt að  
ríkið komi til móts við þennan hóp með sérstöku við-
bótar fæðingarorlofi meðan á biðtíma stendur. Þær 
greiðslur skerði í engu almennt fæðingarorlof heldur 
vegi upp á móti þeim mikla kostnaði og óhagræði sem 
er því fylgjandi að dvelja fjarri heimili sínu þar sem 
fæðingarstofnun er ekki í boði í Heimabyggð. Um er 
að ræða mikið réttlætismál enda markmið núverandi 
stjórnvalda að jafna búsetuskilyrði allra landsmanna.

Til fróðleiks félagsmenn - námsstyrkir

Fullgildir félagsmenn Framsýnar eiga rétt á góðum 
styrkjum stundi þeir nám eða sæki námskeið á eigin 
vegum. Styrkurinn getur numið allt að kr. 130.000 á 
hverju ári, þó ekki meira en 90% af kostnaði við námið. 
Nýti menn ekki réttinn safnast hann upp yfir  þriggja 
ára tímabil og getur mest orðið kr. 390.000. Réttur 
félagsmanna fer eftir greiddu félagsgjaldi síðustu 12 
mánuði áður en stofnað er til kostnaðar við námið.
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Rafrænt þing og forsetum fjölgað

Þing Alþýðusambands Íslands sem fram fór 21. október var 
að þessu sinni haldið rafrænt í ljósi aðstæðna í samfélaginu 
sem eru ákveðin tímamót. Á þinginu voru  kjarnaatriðin, 
samkvæmt lögum ASÍ afgreidd, en nefndarstörfum og  
málefnavinnu frestað fram á vorið 2021. Eins og fram 
kemur í 24. grein laga Alþýðusambandsins ber að senda 
aðildarfélögunum þau gögn sem leggja á fyrir þingið 
með ákveðnum fyrirvara. Skal það gert eigi síðar en 
þremur mánuðum áður svo félögin geti tekið gögnin til 
efnislegrar meðferðar og undirbúið þingfulltrúa sem í 
umboði stéttarfélaganna sitja þingið. Ályktanir og álit sem 
miðstjórn hyggst leggja fyrir þingið þurfa sömuleiðis að 
berast aðildarfélögunum  þremur mánuðum fyrir þingið. 
Þá skulu jafnan fara fram tvær umræður um lagabreytingar. 
Því miður var þessum reglum ekki fylgt eftir í öllum 
tilfellum og því gætir óánægju með ákveðin atriði varðandi 
þinghaldið. Skipulag þingsins hefði þurft að vera miklu 
betra. Aðildarfélögin fengu ekki tækifæri til að kynna sér 
málefni þingsins s.s. tillögu um að fjölga varaforsetum um 
einn. Tillögu sem menn fréttu fyrst af örfáum dögum fyrir 

þingið í fjöl miðl um 
að til stæði að leggja 
fyrir þingið með því að 
breyta þing sköp um. 
Til lagan fékk enga 
efnislega um  ræðu hjá 
aðildar fél ög  um ASÍ 
og slapp naum lega í 
gegn um þing   ið enda 
megn óánægja með 
svona vinnu  brögð. 
Al þýðu sam   band Ís -
lands er ekki og á 
ekki að vera eignar -
halds félag nokk urra 
for  manna inn an sam-
bandsins, for manna 

sem maður hélt að stund uðu ekki svona vinnubrögð. 
Þingfulltrúar gátu tjáð sig rafrænt á þinginu, en athygli 
vakti að þeir þurftu að hafa 15 meðmælendur ætluðu þeir 
sér að leggja fram tillögur eða breytingatillögur við tillögur 
miðstjórnar og kjörnefndar um félaga í trúnaðarstöður 
fyrir sambandið. Þetta var einfaldlega óframkvæmanlegt 
fyrir flest félögin, enda hvert og eitt þeirra með fáa 
þingfulltrúa. Enda fór það svo að engar tillögur komu fram 
frá þingfulltrúum með rafrænum hætti á þinginu sem 
væntanlega er sögulegt í starfi Alþýðusambands Íslands, 
það er að ekki hafi komið fram tillögur frá almennum 
þingfulltrúum á þinginu. Fram að þessu hefur mikið verið 
lagt upp úr því að forysta sambandsins endurspeglaði á 
hverjum tíma mismunandi viðhorf hreyfingarinnar auk 
þess sem tekið væri tillit til sjónarmiða landsbyggðar og 
höfuðborgar við uppstillingu í forsetateymið. Nú bar svo 
við að „nýja forystan“ taldi ekki ástæðu til að virða þau 
gildi lengur. Það er miður fyrir íslenska verkalýðshreyfingu 
að allir forsetarnir fjórir skuli koma af höfuðborgarsvæðinu 
til að gulltryggja ákveðnum aðilum völd innan sam-
bandsins. Sjónarmið landsbyggðar og unga fólksins 
innan hreyfingarinnar voru virt að vettugi, það er þrátt 
fyrir að þess hafi verið getið að markmiðið með fjölgun 
varaforseta væri að stærstu sambönd og fylkingar ættu 
fulltrúa í æðstu forystusveit sambandsins. Þetta sjónarmið 
náði ekki út fyrir 101 Reykjavík sem er mikið áhyggjuefni.
Hér með er skorað á ráðandi menn innan Alþýðusambands 
Íslands að bæta úr þessu ójafnvægi milli sjónarmiða 
landsbyggðar og höfuðborgar. Sama á við um þær 
nýju áherslurnar  í starfi ASÍ að auglýsa ekki laus störf 
til umsóknar á skrifstofu sambandsins. Þess í stað er 
handvalið í störfin af ákveðnum aðilum, það er vini og 
vandamenn. Spurt er, er þetta eðlilegt í hreyfingu sem 
kennir sig við jafnræði, kynjajafnrétti og lýðræði að svona 
vinnubrögð séu viðhöfð?

Jónas Kristjánsson formaður Þingiðnar er hér þungt hugsi yfir 
þingstörfunum enda full ástæða til þess. Það var margt þar sem 
mátti fara betur.

Fulltrúar Framsýnar og Þingiðnar ákváðu að hittast í fundarsal 
stéttarfélaganna og taka saman þátt í þinginu sem var rafrænt. Á 
myndina vantar formann Framsýnar sem tók myndina.

Elva Héðinsdóttir formaður Deildar 
verslunar- og skrifstofufólks innan 
Framsýnar sat þingið ásamt ungu barni 
sínu sem án efa er verðandi leiðtogi. Hún 
er jafnframt í stjórn Framsýnar-ung.
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Beðið eftir þjónustu

Samið við Motus um innheimtu 

Suma dagana er þetta svona þegar horft er út um 
glugg  ann á Skrifstofu stéttarfélaganna. Mikil umferð 
er um skrifstofuna í leit að þjónustu og upplýsingum 
frá félögunum enda mjög hátt þjónustustig hjá stéttar-
félögunum. Þá er þegar farið að hafa áhrif að Vinnu mála-
stofnun hefur í samráði við Framsýn ráðið starfsmann 
til starfa í fullt starf með aðstöðu hjá stéttarfélögunum. 
Til viðbótar má geta þess að Þekkingarnet Þingeyinga 
hefur staðið fyrir námskeiðahaldi fyrir atvinnuleitendur 
sem fer að hluta til fram í fundarsal stéttarfélaganna sem 
reyndar liggur að mestu leiti niðri um þessar mundir 
vegna sóttvarnarreglna. Þess í stað hefur kennslan farið 
fram rafrænt.

Stéttarfélögin hafa samið við Motus ehf. um að sjá um 
innheimtu vanskilakrafna sem verða til við það að at vinnu-
rekendur greiða ekki tilskilin gjöld til stéttar  félaganna 
Framsýnar og Þingiðnar. Um er að ræða kjara samnings-
bundin gjöld s.s. félagsgjöld starfsmanna og mótframlög 
atvinnurekenda í sjúkra- orlofs og starfs menntasjóði. Með 
þessu breytta fyrirkomulagi er ætlun stéttar félaganna að 
koma innheimtumálunum í betri farveg.

Vinnutímastyttingar 
og stofnanasamningar
Verulegur tími fer í það um þessar mundir hjá starfs-
mönnum stéttarfélaganna að funda með forsvarsmönnum 
og starfsmönnum stofnana á vegum ríkis og sveitarfélaga 
hvað varðar vinnutímabreytingar og endurnýjun á 
stofnana samningum. Þannig er að vinnutímabreytingar 
koma til framkvæmda um næstu áramót hjá starfsmönnum 
sveitarfélaga og hjá stofnunum ríkisins. Þó ekki hjá vakta-
vinnufólki, þar taka breytingarnar gildi 1. maí 2001.
Vegna breytinga á launatöflu ríkisins þarf að taka upp alla 
stofnanasamninga sem gilda fyrir félagsmenn Framsýnar. 
Markmið Framsýnar er að þessi vinna klárist fyrir áramót 
með sveitarfélögunum og stofnunum ríkisins en rúmlega 
500 félagsmenn starfa á vegum ríkis og sveitarfélaga í 
Þingeyjarsýslum. Helstu breytingarnar eru að frá og með 
1. janúar kemur til 13 mín stytting á dag m.v. við fullt starf. 
Taki menn ákvörðun um að fella niður neysluhlé getur 
styttingin orðið allt að 4 tímar á viku hjá starfsmönnum 
í fullu starfi og hlutfallslega miðað við starfshlutfall við-
komandi. Um er að ræða mikið hagsmunamál fyrir starfs-
menn. Afar mikilvægt er að þeir kynni sér vel væntan  legar 
breytingar og hvernig þær eiga að virka. Félags mönnum 
er ávallt velkomið að hafa samband við starfsmenn 
stéttarfélaganna vilji þeir fræðast betur um breytingarnar.

Trúnaðarmenn Félags leikskólakennara og Framsýnar hafa fengið 
góða kynningu á þeim breytingum sem eru framundan. Hér má 
sjá tvo öfluga trúnaðarmenn fara yfir breytingarnar með formanni 
Framsýnar, þetta eru þær Dóra Fjóla Guðmundsdóttir og Gunn-
þórunn Þórgrímsdóttir sem starfa á leikskólanum Grænuvöllum.

Framsýn skrifaði undir nýjan stofnanasamning við Framhalds -
skólann á Laugum mánudaginn 7. desember. Á myndinni eru 
Sigurbjörn Árni skólameistari og Aðalsteinn Árni formaður 
Framsýnar ásamt tveimur starfsmönnum skólans við undirskriftina, 
það er þeim Evu Björg og Kristjönu.

Saga Verkalýðsfélags Húsavíkur 
„Fyrir neðan bakka og ofan“ er á 
sérstöku tilboði um jólin. Um er 
að ræða þrjár bækur sem fjalla um 
sögu verkalýðshreyfingarinnar, 
atvinnu lífs og stjórnmála á Húsavík 
í 100 ár. Sögusviðið er frá 1885 til 
1985. Ritverkið hefur fengið ein-
staklega góða dóma. Við erum 
ekki að grínast, tilboðsverðið er kr. 3.000,-. 
Bókin er til sölu á Skrifstofu stéttarfélaganna. 
Þess má geta að ritverkið er nánast uppselt.

Sprengja segi og skrifa!
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Umferðaröngþveiti 

Aðalfundi FÍ stjórnað frá Húsavík 

Framsýn styður kröfur ÖBÍ

Samkvæmt vefmælinum er mikil umferð um heimasíðu 
stéttarfélaganna á hverjum degi, framsyn.is. Sem er um 
margt mjög merkilegt enda um heimasíðu stéttarfélaga 
að ræða. Greinilegt er að menn fara bæði inn á síðuna 
til að afla sér upplýsinga um réttindi og kjör auk þess 
að fylgjast með starfi stéttarfélaganna í gegnum fréttir 
á síðunni. Dæmi eru um að allt að 900 gestir fari inn á 
síðuna daglega. Áhugavert er að sjá að fólk sem býr ekki 
lengur á svæðinu og flust hefur erlendis er duglegt að 
fylgjast áfram með starfi félaganna samkvæmt úttektinni. 
Til stendur að bæta síðuna enn frekar og gera hana 
aðgengilegri fyrir félagsmenn. Vonandi klárast sú vinna 
á næstu mánuðum. Áfram verður lagt upp úr því að 
vera með fréttatengda heimasíðu enda núverandi form 
vinsælt meðal félagsmanna og annarra sem skoða síðuna 
reglulega og síðasta samantekt ber með sér.

Aðalfundur Fiskifélags Íslands var haldinn í nóvember. 
Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu var fundurinn rafrænn. 
Aðilar að Fiskifélaginu eru hagsmunaaðilar í sjávarútvegi, 
það er sjómanna, landverkafólks, útgerðar og fiskvinnslu. 
Það eru alls sex heildarsamtök innan FÍ. Seturétt á fund-
inum höfðu 39 fulltrúar. Fundurinn fór vel fram og 
umræður málefnalegar. Í lok fundar var gengið frá kjöri 
á nýrri stjórn. Meðal stjórnarmanna er formaður Fram-
sýnar, Aðalsteinn Árni Baldursson. Hann er tilnefndur af 
Starfs greinasambandi Íslands ásamt einum öðrum en 
sambandið á rétt á tveimur fulltrúum í stjórn FÍ. Aðalsteinn 
Árni hefur verið fundarstjóri á þessum aðalfundum 
síðustu ár sem yfirleitt hafa verið haldnir á Grand Hótel 
Reykjavík. Eins og fram kemur í fréttinni var fundurinn í ár 
rafrænn og var formaður Framsýnar beðinn um að stjórna 
aðalfundinum frá Húsavík í gegnum tölvu sem gekk afar 
vel. Ljóst er að tæknin hefur komið að góðum notum á 
tím um heimsfaraldurs.

Framsýn stéttarfélag tek-
ur heilshugar undir með 
þeim aðilum sem ályktað 
hafa um kröfur Öryrkja-
banda lags Íslands um að 
endurhæfingar- og ör-
orku líf eyrir verði hækk-
aður  svo að hann fylgi 
kjara  samn ingsbundnum 
taxta hækkunum. Ekki er 
hægt að samþykkja að 
stórum hópi fólks sem býr við skerta starfsgetu sé haldið 
í fátækt. Slíkt er ekki sæmandi á landi sem kennir sig við 
velferð og jöfnuð. Einnig er mikilvægt að samstundis 
verði dregið úr skerðingum í örorkulífeyriskerfinu svo að 
fólk með skerta starfsgetu eigi möguleika á því að vera á 
vinnumarkaði og bæta kjör sín með launaðri vinnu.
Allt fólk á rétt á að lifa frjálst undan efnislegum skorti. 
Fólk með örorku, fjölskyldur þeirra og börn hafa þurft 
að bíða allt of lengi eftir réttlæti. Að mati Framsýnar ber 
stjórnvöldum að axla ábyrgð og mæta kröfum ÖBÍ af 
sann girni.

Kjarasamningar 
á ensku og pólsku 

Starfs greina sambandið hefur 
unnið að því undanfarið að 
þýða helstu kjarasamninga 
sambandsins yfir á ensku 
og pólsku sem er mikið 
gleðiefni. Búið er að þýða 
aðalkjarasamninginn yfir á 
þessi tungumál. Fljótlega 
verður einnig búið að þýða 
ferðaþjónustusamninginn yfir 
á ensku og pólsku en þessir 
tveir kjarasamningar eru mest notaðir af 
félagsmönnum Framsýnar. Hægt verður að 
nálgast þýðingarnar á kjara samningunum inn 
á heimasíðu stéttarfélaganna framsyn.is.
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Andlát – Halldór Grönvold
Vegið að Flugfélaginu Erni

Halldór Grönvold, aðstoðar-
fram kvæmda stjóri ASÍ, lést 
á Land spítalanum þann 18. 
nóvember sl. eftir stutt veik-
indi. Hann var 66 ára gamall. 
Útför Halldórs fór fram 
mánudaginn 7. des ember. 
Halldór helgaði verka lýðs-
hreyfi ng unni starfs ævi sína 
eftir að hann lauk námi í 
vinnu markaðsfræðum við 
Uni versity of Warwick á Eng-
landi. Fyrst starfaði hann 
hjá Iðju, félagi verksmiðjufólks í Reykjavík, en frá árinu 
1993 á skrifstofu Alþýðusambandsins. Þangað var hann 
ráð inn sem skrifstofustjóri en frá árinu 2001 var Halldór 
aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ auk þess að leiða deild 
félags- og vinnumarkaðsmála hjá sambandinu. Halldór 
vann alla tíð ötullega að réttindum launafólks. Hann sat 
í stjórn Vinnumálastofnunar frá 1996 og beitti sér mjög 
í fræðslumálum innan verkalýðshreyfingarinnar og þá 
einkum starfsmenntamálum. Hann tók þátt í samningum á 
Evrópuvísu um fjölskylduvænni vinnustaði og breytingu á 
vinnutímatilskipuninni ásamt fæðingar- og foreldraorlofi. 
Hann barðist fyrir breytingum á fæðingarorlofslöggjöfinni 
sem náðust árið 2000, þar á meðal rétti feðra til töku 
fæðingar orlofs. Á síðustu árum hefur Halldór sérstaklega 
beitt sér fyrir aðgerðum til að uppræta brotastarfsemi á 
vinnumarkaði. Það má fullyrða að fáir hafi haft eins mikil 
áhrif á mótun íslenska vinnumarkaðsmódelsins og Halldór 
Grönvold. Hann var einlægur verkalýðssinni og jafnaðar-
maður, traustur og góður félagi með yfirburða þekkingu á 
vinnumarkaðsmálum. Óhætt er að segja að stórt skarð sé 
höggvið í raðir starfsmanna ASÍ, bæði sem hreyfingar og 
vinnu staðar, við fráfall Halldórs. 
Eftirlifandi eiginkona Halldórs Grönvold er Greta Baldurs-
dóttir fyrrverandi hæstaréttardómari. Þau eignuð ust tvö 
börn, Evu og Arnar, og eru barnabörn þeirra nú þrjú. 

Stjórn og starfsfólk Framsýnar stéttarfélags vottar þeim 
sína innilegustu samúð um leið og Halldóri eru þökkuð 
vel unninn störf í þágu félagsmanna Framsýnar þar sem 
það var alltaf gott að leita til hans varðandi ráðgjöf og aðra 
þjónustu tengda verkalýðsmálum. Hvíl í friði félagi.

Ályktun:
„Framsýn stéttarfélag deilir áhyggjum sínum með  sveitar-
stjórnarmönnum og Samtökum atvinnurekenda á sunnan-
verðum Vestfjörðum (SASV) vegna flugmála. Sam tökin hafa 
sent frá sér yfirlýsingu vegna samnings Vega gerðarinnar við 
Norlandair um áætlunarflug til Bíldudals og Gjögurs, sem þýðir 
að Flugfélagið Ernir hættir flugi á þessa staði á Vest fjörðum.
Flugfélagið Ernir hefur þjónað Vestfirðingum í 50 ár við afar 
krefjandi aðstæður og nýlegar fréttir um að nú eigi félagið 
skyndilega að hverfa af vettvangi eftir umdeilt útboð er 
reiðarslag fyrir svæðið, segir í yfirlýsingu SASV.
Samkvæmt fréttum liggur fyrir að Vegagerðin hefur viður kennt 
að Ríkiskaup hafi gert mistök við mat tilboða. Eins hefur komið 
fram hjá kærunefnd útboðsmála að Vegagerð/Ríkiskaup hafa 
brotið lög um opinber útboð við val á tilboði Nor landair, sbr. 
ákvörðun kærunefndarinnar frá 30. október sl. 
Vinnubrögð sem þessi kalla á sérstaka skoðun á meðferð 
málsins í stjórnkerfinu og að hlutaðeigandi aðilar verði 
dregnir til ábyrgðar. Menn eiga ekki að komast upp með svona 
stjórnsýslu í umboði stjórnvalda.
Framsýn stéttarfélag hefur átt afar gott samstarf við Flug félagið 
Ernir um að byggja upp flugleiðina Húsavík-Reykja vík. Með 
samningum við flugfélagið hefur tekist að bæta búsetuskilyrði 
í Þingeyjarsýslum auk þess sem flug sam göng ur hafa eflt 
ferðaþjónustuna og atvinnulífið í heild sinni á svæðinu.
Vissulega hriktir í stoðum Flugfélagins Ernis, sem nú missir 
ákveðnar ríkisstyrktar flugleiðir. Samningur Vega gerðar innar/
Ríkiskaupa við Erni hefur án efa leitt til þess að flug félagið hefur 
náð að byggja sig upp á undanförnum árum með því að bæta 
flugvélakost og fjölga áfangastöðum, eins og til Húsavíkur.
Verði þessari ákvörðun ekki hnekkt gæti það leitt til þess að 
dregið verði úr flugi til Húsavíkur eða það leggist jafnvel af, með 
ófyrirséðum afleiðingum fyrir íbúa í Þingeyjarsýslum.
Það er eitthvað sem má ekki gerast, Framsýn stéttarfélag mun 
berjast fyrir því að svo verði ekki og krefst þess að út boð ið verði 
endurskoðað.“

Stjórn Framsýnar samþykkti á dögunum að senda frá sér 
meðfylgjandi ályktun er varðar vinnubrögð Vega gerðar-
inn ar/Ríkiskaupa og viðkemur útboði á flugi til Gjögurs 
og Bíldudals. Flugfélagið Ernir hefur um árabil séð um 
áætlunarflug á þessa staði samkvæmt útboði. Ekki er 
ólíklegt að áætlunarflug til Húsavíkur sé í hættu vegna 
þessa, nú þegar liggur fyrir að Ernir mun ekki halda ríkis-
styrktu leiðunum til Gjögurs og Bíldudals.

Til fróðleiks félagsmenn – heyrnatæki

Fullgildir félagsmenn Framsýnar og Þingiðnar sem 
kaupa sér heyrnartæki eiga rétt á endurgreiðslu frá 
félögunum, allt að kr. 80.000 fyrir hvort eyra. Rétturinn 
tekur mið af greiddu félagsgjaldi félagsmanna síðustu 
12 mánuði fyrir kaup á heyrnatækjum.
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Aðalfundur Sjómanna -
deildar Framsýnar 

Aðalfundur Sjómannadeildar Framsýnar stéttarfélags 
verður haldinn þriðjudaginn  29. desember 2019 í 
fundar sal félagsins. Fundurinn hefst kl. 17:00.
Dagskrá: 

1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Önnur mál

Boðið verður upp á 
hefðbundnar veitingar 
og  óvæntan glaðning. 
Mikilvægt er að sjómenn 
láti sjá sig á fundinum. 

Fundurinn er auglýstur með þeim fyrirvara að 
heimilt verði að halda hann samkvæmt fyrirmælum 
sótt varnaryfirvalda. Sjómenn innan Framsýnar eru 
beðnir um að fylgjast vel með heimasíðu félagsins. 
Þar verður hægt að nálgast upplýsingar um stöðuna, 
það er hvort fundurinn fari fram eða ekki á auglýstum 
tíma.

Stjórn Sjómannadeildar

Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum styrkja fullgilda félags-
menn sem sækja námskeið eða stunda nám með vinnu. 
Styrkirnir koma frá fræðslusjóðum sem félögin eiga aðild 
að. Einnig er hægt að sækja til viðbótar um sérstaka 
námsstyrki frá félögunum sjálfum. Vinsamlegast leitið 
upp lýsinga á skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík. 
Fyrir tæki og stofnanir á félagssvæðinu eiga einnig rétt 
á styrkjum til námskeiðahalds fyrir starfsmenn sé vilji 
til þess meðal þeirra að standa fyrir eigin fræðslu innan 
fyrirtækja og/eða stofnanna.

Framsýn stéttarfélag
Starfsmannafélag Húsavíkur 

Þingiðn, félag iðnaðarmanna

Góðir skóla- og 
námskeiðsstyrkir

Lágmarkstekjur fyrir fullt  starf
Lágmarkstekjur fyrir fullt starf, fullar 173,33 unnar 
stundir á mánuði (40 stundir á viku), skulu vera sem 
hér segir fyrir þá starfsmenn sem eftir að 18 ára aldri er 
náð hafa starfað a.m.k sex mánuði hjá sama fyrirtæki 
(þó að lágmarki 900 stundir):

1. janúar 2021 kr. 351.000 á mánuði.
1. janúar 2022 kr. 368.000 á mánuði.

Mánaðarlega skal greiða uppbót á laun viðkomandi 
starfsmanna sem ekki ná framangreindum tekjum, en 
til tekna í þessu sambandi teljast allar greiðslur, þ.m.t. 
hverskonar bónus-, álags- og aukagreiðslur, sem falla 
til innan ofangreinds vinnutíma. Launauppbót vegna 
lágmarkstekjutryggingar skerðist ekki vegna samn-
ingsbundinnar launahækkunar vegna aukinnar mennt-
unar sem samningsaðilar standa sameiginlega að.
Laun fyrir vinnu umfram 173,33 stundir á mánuði og 
endurgjald á útlögðum kostnaði reiknast ekki með í 
þessu sambandi.

Kynningar í skóla 
og á vinnustaði

Stéttarfélögin vilja minna stjórnendur grunn- og fram-
haldsskóla í þingeyjarsýslum á að félögin eru tilbúin að 
koma í heimsókn í skólanna með kynningu á starfsemi 
stéttarfélaga og atvinnulífs á svæðinu enda sé það 
heimilt samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda.  
Áhugasömum er bent á að hafa samband við skrif-
stofu stéttarfélaganna á Húsavík. Sama á við um ef 
félagsmenn og stjórnendur fyrirtækja sem vilja að fá 
kynningu á vinnustaði. Þá er þeim velkomið að hafa 
samband.
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Félagsmenn stéttarfélaganna 
geta nálgast dagbækur og 
dagatöl fyrir árið 2021 á 
Skrifstofu stéttarfélaganna. Þeir 
sem búa utan Húsavíkur geta 
hringt á skrifstofuna og fengið 
dagbækurnar og dagatölin send 
til sín í pósti. Dagbókunum og 
dagatölunum er að venju dreift 
ókeypis til félagsmanna. Að þessu 
sinni eru myndirnar á dagatölunum teknar af Hafþóri 
Hreiðarssyni, Ósk Helgadóttir og starfsmönnum 
stéttarfélaganna. Stéttarfélögin vilja nota tækifærið og 
þakka Ósk og Haffa kærlega fyrir lánið á myndunum, 
þið eruð bæði frábær.

Dagbækur/dagatöl í boði

Súlur við Skoruvíkurbjarg á Langanesi

Mynd: Hafþór Hreiðarsson

SKRIFSTOFA STÉTTARFÉLAGANNA • GARÐARSBRAUT 26 • HÚSAVÍK 

SÍMI 464 6600 • HEIMASÍÐA: WWW.FRAMSYN.IS

StarfsmannafélagHúsavíkur

Mynd: Hafþór Hreiðarsson

 Þeistareykir

Hrunabúð sf.

Skrifstofa Stéttarfélaganna • Garðarsbraut 26 • Húsavík

Sími 464 6600 • Heimasíða: www.framsyn.is

Súlur við Skoruvíkurbjarg á Langanesi

Mynd: Hafþór Hreiðarsson

SKRIFSTOFA STÉTTARFÉLAGANNA • GARÐARSBRAUT 26 • HÚSAVÍK 

SÍMI 464 6600 • HEIMASÍÐA: WWW.FRAMSYN.IS

Starfsmannafélag

Húsavíkur

Mynd: Hafþór Hreiðarsson

Húsavík Hrunabúð sf.

Skrifstofa Stéttarfélaganna • Garðarsbraut 26 • Húsavík

Sími 464 6600 • Heimasíða: www.framsyn.is

Er trúnaðarmaður 
á þínum vinnustað? 

Starfsmönnum er heimilt að kjósa einn trúnaðarmann 
á hverjum vinnustað þar sem starfa 5 til 50 starfsmenn 
og tvo trúnaðarmenn séu starfsmenn fleiri en 50. Að 
kosningu lokinni tilnefnir viðkomandi stéttarfélag 
trúnaðarmennina. Verði kosningu eigi við komið skulu 
trúnaðarmenn tilnefndir af viðkomandi stéttarfélagi. 
Trúnaðarmenn verði eigi kosnir eða tilnefndir til lengri 
tíma en tveggja ára í senn.  Hér með er skorað á þá 
vinnustaði þar sem ekki er starfandi trúnaðarmaður 
að gengið verði frá kjöri á trúnaðarmanni sem fyrst. Í 
dag eru yfir 30 trúnaðarmenn starfandi á félagssvæði 
stéttarfélaganna. Frekari upplýsingar eru í boði á 
Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík.

Margir öflugir trúnaðarmenn eru starfandi á vinnustöðum á 
félagssvæði Framsýnar, einn af þeim er Ölver Þráinsson sem 
starfar hjá Norðlenska. Að eigin sögn er hann sá besti, smá grín.
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Íbúasamsetning tekið 
miklum breytingum

Gengið frá samkomulagi við PCC

Samkvæmt samantekt sem sjá má inn á vefnum 
www.gaumur.is bjuggu árið 2011 samtals 190 íbúar í 
Norðurþingi, Skútustaðahreppi og Tjörneshreppi sem 
voru af öðrum uppruna en íslenskum. Alls komu þeir 
frá 18 þjóðlöndum. Pólverjar voru fjölmennastir eða 
122 og Þjóðverjar næstir ekki nema 13 talsins. Fjöldi 
íbúa af öðrum þjóðernum en var lítill eða frá einum og 
upp í sex manns. Tíu árum síðar hefur orðið umtalsverð 
breyting á íbúasamsetningu sveitarfélaganna þegar 
kemur að uppruna. Íbúar af öðru þjóðerni eru orðnir 
740 talsins og koma frá 42 löndum auk eins sem er án 
ríkisfangs. Líkt og 2011 eru flestir íbúarnir frá Póllandi, 
en Pólverjar á svæðinu nú 285 talsins. Íbúar frá Tékklandi 
eru 64, Litháar eru 47 og Þjóðverjar 45. Fleiri þjóðerni 
eru nokkuð fjölmenn á svæðinu en alls eru íbúar frá 
14 þjóðlöndum fleiri en 10 íbúar af 12 þjóðernum eru 
einu íbúar frá sínu heimalandi á vöktunarsvæðinu, þar á 
meðal eru íbúar frá Finnlandi, Írlandi, Belgíu, Filipseyjum, 
Indlandi og Alsír. Þá er einn íbúi á svæðinu án ríkisfangs. 
Árið 2011 komu íbúarnir frá þremur heimsálfum, Evrópu, 
Norður Ameríku og Asíu. Nú 10 árum síðar koma íbúar 
ef erlendum uppruna frá Evrópu, Norður- Ameríku, og 
Asíu. Flestir af þeim sem koma til landsins og setjast að 
í Þingeyjarsýslum, tímabundið eða til lengri tíma gerast 
félagsmenn í Framsýn stéttarfélagi. Það er því óhætt 
að segja að félagið sé fjölþjóðlegt stéttarfélag eins og 
reyndar hefur legið fyrir undanfarin ár.

Fulltrúar Framsýnar/Þingiðnar gengu í haust frá sam-
komu lagi við PCC um framkvæmd á vinnutímastyttingu 
sem þegar hefur tekið gildi, það er frá 1. október 2020.
Sam kvæmt samkomulaginu styttist vinnutíminn um 
6 virka daga eða 48 dagvinnustundir á ársgrundvelli. 
Sam kvæmt samkomulaginu styttist virkur vinnutími 
1. október 2020 úr 37 klst. og 5 mín. á viku í 36 klst. að 
meðal tali á viku eða 156 klst. á mánuði m.v. meðalmánuð 
án skerðingar á mánaðarlaunum starfsmanns. Vinnu tíma-
stytting leiðir ekki til breytinga á vaktakerfi, fjölda dag- og 
yfir vinnustunda eða mánaðarlaunum. Vinnutímastyttingu 
vaktavinnumanna verður safnað upp með þeim hætti 
að starfsmaður fær frí sem nemur heilum vöktum. Sam-
komulag er um að vinnutímastytting í 12 klst. vakta-
kerfi nemi fjórum 12 klst. vöktum m.v. fullt ársstarf. 
Starfs maður heldur dagvinnulaunum með vaktaálagi, 
án yfirvinnugreiðslna.  Hjá dagvinnumönnum getur 
vinnu tímastytting komið til framkvæmda sem styttri 
vinnu tími viku hverja, mánaðarleg stytting eða annað 
fyrirkomulag sem ákveðið verður að höfðu samráði við 
starfs menn. Miðað við fullt ársstarf er samkomulag um að 
vinnutímastytting nemi sex dögum á dagvinnulaunum, án 
yfir vinnugreiðslna (eða fjórum vinnudögum m.v. 10 klst. 
vinnudag). Frívaktir / frídagar vegna vinnutímastyttingar 
skulu teknar innan 14 mánaða frá því rétturinn skapaðist. 
Óteknar frívaktir / frídagar skuli gerðar upp við starfslok.
Frívaktir skulu teknar í samráði við næsta yfirmann í 
tilfellum vaktavinnumanna og miðað er við að frívaktar 
sé óskað með að lágmarki tveggja vikna fyrirvara. Hjá 
dagvinnumönnum er almenna reglan að stytting sé tekin 
út á sama hátt og hjá skrifstofufólki með styttri vinnudegi 
á föstudögum, en annars í samráði við næsta yfirmann.

Það voru Dögg Stefánsdóttir mannauðsstjóri PCC og Rúnar 
Sigur pálsson forstjóri PCC sem gengu frá samningnum fyrir 
hönd fyrirtækisins. Frá stéttarfélögunum skrifaði Aðalsteinn Árni 
Baldurs son undir samninginn. Ánægja er með samninginn meðal 
samn ingsaðila.

Til fróðleiks félagsmenn – sjúkraþjálfun
Vegna meðferðar hjá löggiltum sjúkraþjálfurum eiga 
fullgildir félagsmenn Framsýnar og Þingiðnar rétt á 
50% endurgreiðslum frá félögunum vegna kostnaðar 
við þjálfunina. Réttur félagsmanna fer eftir greiddu 
félagsgjaldi síðustu 12 mánuði áður en stofnað er til 
kostnaðar við þjálfunina.
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Verði ljós

Ánægjulegar fréttir úr atvinnu lífinu
Alli til nýrra starfa

Hér má sjá þann ágæta 
dreng, Jónas Þorkelsson, 
vera að skipta um peru í 
ljósastaur við fjölfarinn stíg 
á Húsavík, nánar tiltekið í 
námunda við Skrúðgarðinn 
við Búðará sem kemur sér 
vel fyrir veturinn sem þegar 
hefur heilsað  okkur með 
tilheyrandi hætti.

PCC Bakki mun ráða til sín fleiri starfsmenn að nýju upp úr 
áramótunum, gangi áætlanir eftir, en vonir standa til að 
verksmiðjan verði ræst á nýjan leik að vori. PCC greip til 
tímabundinnar stöðvunar á ofnum verksmiðjunnar í ágúst 
sl. til að gera nauðsynlegar endurbætur á reykhreinsivirki 
hennar. Vegna erfiðra heimsmarkaðsaðstæðna sem 
sköpuðust í kjölfar COVID-19 heimsfaraldursins var 
ákveðið að endurræsa verksmiðjuna ekki að svo stöddu.
Í kjölfarið þurfti óhjákvæmilega að grípa til hópuppsagna, 
en enn starfa þó ríflega 50 manns hjá fyrirtækinu sem 
vinna markvisst að frekari endurbótum á búnaði og 
undirbúningi endurræsingar. Undanfarna mánuði hafa 
markaðir aðeins rétt úr kútnum, þó ekki svo að verð geti 
enn talist viðunandi. Vonir standa þó til að með vorinu 
munum við bæði sjá fram á lægri framleiðslukostnað sem 
og betri markaðsaðstæður og miðast nú vinnan á Bakka 
við að endurræsing verksmiðjunnar hefjist næsta vor. 
Gangi þessar áætlanir eftir er ljóst að upp úr áramótum 
mun ráðningaferli starfsmanna hefjast. Jafnframt eru 
nú í gangi viðræður við birgja verksmiðjunnar varðandi 
endurræsinguna, það er ljóst að til að verksmiðjan geti 
talist samkeppnishæf á heimsmarkaði þá er gott samstarf 
við birgja lykilatriði segir í tilkynningu frá fyrirtækinu. 
Forstjóri PCC hefur þegar gert formanni Framsýnar grein 
fyrir áformum fyrirtækisins sem eru mikil gleðitíðindi fyrir 
atvinnulífið á svæðinu en um þessar mundir eru um 270 
manns án atvinnu í Þingeyjarsýslum eða á hlutabótum 
vegna skerðingar á starfshlutfalli.

Aðalsteinn J. Halldórsson sem verið hefur eftirlitsfulltrúi 
stéttarfélaganna í Þingeyjarsýslum ásamt því að vinna 
önnur störf á vegum félaganna hefur látið af störfum hjá 
fél ögunum. Síðasti starfsdagur Aðalsteins var í lok október. 
Aðalsteinn sem er í hlutastarfi sem oddviti Tjörneshrepps 
hefur þegar ráðið sig til starfa hjá Búnaðarsambandi 
Suður Þingeyinga við sæðingar og önnur tilfallandi störf.  
Stéttarfélögin og starfsmenn stéttarfélaganna vilja nota 
tækifærið og þakka Alla fyrir ánægjulegt samstarf á liðnum 
árum um leið og honum er óskað velfarnaðar í nýju starfi 
hjá Búnaðarsambandinu.

Mikilvægt er að hjól PCC á Bakka fari að snúast aftur.

Jólakaffið fellur niður í ár
Því miður verðum við að fella niður árlegt jólaboð 
stéttarfélaganna á aðventu vegna sóttvarnarreglna 
heilbrigðisyfirvalda.

Stéttarfélögin Allir í nám eða á námskeið
Fræðslusjóðirnir, Landsmennt, 
Sveitamennt, Ríkis mennt og Sjómennt 
sem Framsýn stéttarfélag á aðild að hafa 
ákveðið að framlengja fræðsluátak sjóðanna sem sett 
var af stað vorið 2020 til 1. apríl 2021. Átakið tryggir 
félagsmönnum aðgengi að ákveðnu námi á sérkjörum. 
Frekari upplýsingar eru í boði hjá Skrifstofu stéttar-
félaganna. Fræðslusjóðirnir veita einnig frekari 
upplýsingar, kristin@landsmennt.is
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Vinnumálastofnun opnar skrifstofu
Eins og fram hefur komið ákvað Vinnumálastofnun að 
opna skrifstofu á Húsavík þann 16. október og var Ásrún 
Ásmundsdóttir ráðin til starfa í fullt starf hjá stofnunn inni. 
Um er að ræða samstarfsverkefni Framsýnar og Vinnu-
málastofnunnar til eins árs í byrjun.  Við opnunina komu 
góðir gestir í heimsókn frá skrifstofum Vinnumálastofnunar 
á Akureyri og á Egilsstöðum. Skrifstofan verður staðsett í 
húsnæði stéttarfélaganna að Garðarsbraut 26 og verður 

opin frá 09:00 til 13:00 frá mánudegi til fimmtudags. Á 
föstudögum verður skrifstofan opin frá kl. 09:00 til 12:00. 
Vegna COVID-19 verður eingöngu um rafræna þjónustu 
að ræða hjá Vinnumálastofnun til að byrja með, það er 
meðan takmarkanir þurfa að gilda vegna faraldursins 
sem herjar á heimsbyggðina um þessar mundir.  Vonandi 
verður hægt að opna fyrir heimsóknir sem allra fyrst.

Það voru þau Soffía Gísladóttir forstöðumaður Vinnu mála-
stofnunnar á Norðurlandi eystra og Aðalsteinn Árni for stöðu-
maður Skrifstofu stéttarfélaganna sem gengu formlega frá sam-
komu laginu. Boðið var upp á tertu og kaffi í tilefni dagsins.

Starfsmenn Vinnumálastofnunnar á Húsavík, Akureyri og Egils-
stöðum tóku atvinnuleitendur í Þingeyjarsýslum í viðtöl í fundarsal 
stéttarfélaganna daginn sem stofnunin opnaði fyrir starfsemi á 
Húsavík. Eins og sjá má var mikið lagt upp úr öryggi starfsmanna 
enda afar mikilvægt á tímum Covid.

Ásrún Ásmundsdóttir hefur verið ráðin til starfa hjá Vinnu mála-
stofnun á Húsavík. Hún er boðin velkomin til starfa.

Þessar klikka ekki, Hulda Hörn Karlsdóttir og Sigurfljóð Svein björns-
dóttir sem starfa í Grunnskólanum í Lundi sem eru að sjálfsögðu í 
svuntum frá Framsýn.

The Directorate of labour 
opens a branch in Húsavík 
On Friday, the 16th of October, the Directorate of labour 
opened a branch in Húsavík. The branch is stationed in 
Garðarsbraut 26, at the Unions office. 
Opening hours are from 9:00-13:00 on Monday 
to Thursday and from 9:00-12:00 on Fridays.
Because of Covid-19, the service 
is currently only electronic.
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Áhugavert verkefni í skoðun – Starfatorg fyrir eldri borgara
Framsýn stóð nýlega fyrir áhugaverðum fundi með Brynju 
Sassoon sem lengi bjó í Svíþjóð en flutti til Húsavíkur 
á síðasta ári og réð sig til starfa hjá PCC. Til fundarins 
voru boðaðir fulltrúar frá Félagi eldri borgara á Húsavík 
og nágrenni, Vinnumálastofnun og Félagsþjónustu 
Norður þings. Þegar Brynja Sassoon bjó í Svíþjóð kynntist 
hún verkefni sem byggir á því að auka lífsgæði eldra 
fólks í Svíþjóð, ekki síst þeirra sem neyðast til að hætta 
á vinnumarkaði vegna aldurs. Það er að vinna með 
fólki sem er tilbúið að taka að sér vinnu á sínum eigin 
forsendum, ekki síst í skemmri tíma. Það er ákveðna tíma 
á dag, viku eða á mánuði. Eins og kunnugt er, eru ákvæði 
í sumum kjarasamningum að við ákveðin aldursmörk 
er starfsmönnum gert að láta af störfum þrátt fyrir að 
hafa góða heilsu og löngun til að vinna áfram eða vera í 
hlutavinnu meðan heilsan leyfir. Starfslok fela í sér miklar 
breytingar í lífi fólks. Vinnan er stór hluti af lífi okkar, ekki 
einungis vegna framfærslu. Félagsskapur vinnufélaganna, 
örvunin sem felst í því að fást við verkefnin í vinnunni og 
lífsfyllingin sem tilfinningin um að hafa hlutverk eru meðal 
þess að fólk talar um að það sakni þegar það hverfur af 
vinnumarkaði. Sumir upplifa einangrun og einsemd; 
vinnan hefur verið svo stór hluti af lífi þeirra. Tekjur flestra 
dragast einnig saman við starfslok. Það getur því verið 
góður kostur að hafa möguleika á að minnka við sig vinnu 
í áföngum, auka tekjur sínar umfram það sem lífeyrir veitir 
en miða vinnuframlag við getu, heilsu og ný viðfangsefni 
í lífinu. Rannsóknir sýna að virkni eldri borgara veitir 
þeim lífsfyllingu og skilar sér í góðri heilsu, sem kemur 
samfélaginu líka til góða. Hvað þetta sérstaka verkefni 
varðar og kennt er við Svíþjóð, þá skrá eldri borgarar 
sig hjá ákveðnum aðila sem heldur utan um verkefnið. 
Viðkomandi eldri borgari ákveður sjálfur hvaða daga og 
hversu marga klukkustundir hann treystir sér til að vinna á 
viku/mánuði. Gengið er frá umsókn um starfsgetu, í hvaða 
starfsgrein viðkomandi vill vinna og önnur störf sem hann 
gæti hugsað sér að vinna. Aðilinn sem heldur utan um 
verkefnið tekur við fyrirspurnum og kemur þeim áleiðis til 
þeirra sem eru á skrá. Gangi allt eftir mætir eldri borgarinn 
á vinnustaðinn, stimplar sig inn og stimplar sig út í lok 
vinnudags. Að sjálfsögðu getur skráningin verið með 
öðrum hætti. Ábyrgðaraðilinn með verkefninu sér um að 
fylgja málinu eftir og tryggir að þeir aðilar sem taka þátt 
í verkefninu fái gert upp við hver mánaðamót eða eftir 
samkomulagi. Boðið verður upp á að stofnanir, fyrirtæki og 
einstaklingar geti fengið auka aðstoð í stuttan tíma. Það er, 
í boði er að fá fólk með mikla reynslu í afmörkuð verkefni, 
fólk með margra ára reynslu og þekkingu á sínu sviði, 
stundvísi, kunnáttu, fagmennsku og heiðarleika. Eins og 
áður hefur komið fram er um áhugavert verkefni að ræða 
sem hefur reynst vel í Svíþjóð. Það hefur hins vegar ekki 
þekkst á Íslandi. Á fundinum kom fram mikil áhugi fyrir því 
að skoða málið frekar og mun Brynja vinna áfram að málinu 
og m.a. kynna það betur fyrir Félagsþjónustu Norðurþings 

og Félagi eldri borgara á Húsavík og nágrenni sem buðu 
henni að mæta með kynningu til þeirra. Til viðbótar má 
geta þess að vilji menn fræðast betur um þetta verkefni 
eða gerast aðilar að verkefninu er það meira en velkomið.

Brynja Sassoon er með til skoðunar að koma upp þjónustu við eldri 
borgara sem hafa starfsgetu til að taka að sér verkefni fyrir aðra í 
gegnum vinnu á þeirra forsendum.

Þingi SSÍ frestað
Í ljósi óvissu vegna Covid-19 faraldursins  samþykkti 
Sambandsstjórn Sjómannasambands Íslands að fresta 
fyrir huguðu 32. þingi sambandsins, sem halda átti dagana 
26. og 27. nóvember, um óákveðinn tíma. Fram kvæmda-
stjórn sambandsins fékk heimild til að boða til þings 
með að lágmarki eins mánaðar fyrirvara um leið og hún 
telur óhætt að halda þingið. Til stóð að tveir fulltrúar frá 
Sjómannadeild Framsýnar færu á þingið, Jakob Gunnar 
Hjaltalín og Börkur Kjartansson, sem nú hefur verið frestað 
um óákveðinn tíma.

Formaður Sjómannadeildar Framsýnar, Jakob Gunnar, komst ekki 
á Sjómannasambandsþingið sem var frestað vegna sótt varnar-
reglna. Hér er hann hins vegar að taka þátt í sam bands stjórnar-
fundi SSÍ sem haldinn var rafrænt þann 3. desember.
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Myndagáta – vegleg verðlaun í boði
Þar sem starfsmenn stéttarfélaganna eru í miklu jóla 
stuði um þessar mundir verður lesendum Frétta  bréfsins 
boðið að leysa myndagátu um jólin. Meðfylgjandi er 
gömul myndagáta úr safni þess mikla höfðingja Níels 
Halldórssonar á Akureyri. 

Bland í poka í verðlaun; Konfekt, handklæði, húfa, svunta 
og út að borða fyrir tvo á veitingahúsið Sölku á Húsavík. 
Skilafrestur á lausninni er til 20. janúar 2021. 

Hægt er að skila lausninni á Skrifstofu stéttarfélaganna að Garðarsbraut 26, 640 Húsavík eða á netfangið linda@framsyn.
is. 

Nafn vinningshafans verður birt á heimasíðu stéttarfélaganna framsyn.is þegar skilafresturinn verður útrunninn.  
Koma svo!
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Félagsmenn Framsýnar – við stöndum með ykkur

Félagi góður! Hvort sem þú ert byrjandi að taka þín fyrstu 
skref, eða lengra kominn og vilt uppfæra þekkingu þína, 
þá hefur þú alltaf beint aðgengi að kennurum námskeiða 
í gegnum fræðslugátt Tækninám.is á netinu. Við vitum 
að í amstri dagsins verður sífellt erfiðara að tileinka sér 
nýjungar og tækni. Námskeiðin eru því öll sérhönnuð 
til þess að hjálpa þér að ná tökum á tækninni á sem 
einfaldastan hátt og ný námskeið eru í boði á 4-8 vikna 
fresti. 
Ekki missa af tækifærinu og tryggðu þér aðgang sem gildir 
út árið 2021 - Skráðu þig hér: https://taekninam.teachable.
com/p/menntastyrkir  

Hafðu samband ef þú ert með spurningar eða vantar 
aðstoð, okkur hlakkar til þess að takast á við nýja tíma með 
þér. Frekari upplýsingar er hægt að nálgast á Skrifstofu 
stéttarfélaganna eða hjá Huldu Guðmundsdóttur, hulda@
taekninam.is. Gsm: 8406905
Nám/námskeið eru fjármögnuð að fullu í samstarfi við 
Landsmennt, Sveitamennt, Ríkismennt og Sjómennt 
gagnvart félagsmönnum aðildarfélaga þeirra, þar á meðal 
félagsmanna Framsýnar.

Stjórnir og starfsmenn stéttarfélaganna Stjórnir og starfsmenn stéttarfélaganna 
í Þingeyjarsýslum óska félagsmönnum sínum í Þingeyjarsýslum óska félagsmönnum sínum 
og fjölskyldum þeirra, öðrum Þingeyingum og fjölskyldum þeirra, öðrum Þingeyingum 
og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og landsmönnum öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári.og farsældar á komandi ári.

Framsýn-stéttarfélagFramsýn-stéttarfélag
Starfsmannafélag HúsavíkurStarfsmannafélag Húsavíkur

Verkalýðsfélag ÞórshafnarVerkalýðsfélag Þórshafnar
Þingiðn, félag iðnaðarmannaÞingiðn, félag iðnaðarmanna



Fræðsla
fyrir alla!
Á fræðsluvef Íslandsbanka finnur  þú 
áhugaverð myndbönd, fræðandi greinar, 
góð ráð og upplýsingar um fræðslufundi

islandsbanki.is/fraedsla


