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Forsíða
Fanney Bryndís Birkisdóttir
er á forsíðu Fréttabréfsins.
Fanney sem býr á Húsavík
og er hér með unga sem hún
kom til hjálpar.

Vinaleg verslun við Mývatn
Það lætur ekki mikið yfir sér litla vinalega timburhúsið sem stendur við hliðina á Um
hverfisstofnun og Kjörbúðinni í Reykjahlíð. Húsið hefur þó að geyma margt forvitnilegt
og er sannarlega þess virði að staldra þar við til að sjá og skoða. Í húsinu rekur hand
verkshópur sem kallar sig Dyngjuna sameiginlega söluaðstöðu, en hópurinn er sam
settur af Mývesku handverksfólki ásamt fleiri aðilum sem flestir hafa einhverja tengingu
í sveitina. Tíðindamaður fréttabréfsins var á ferðinni í Mývatnssveitinni á dögunum og
leit við í Dyngjunni. Þar voru fyrir hressar og kátar handverkskonur sem voru í óða
önn að taka á móti og ganga frá vörum fyrir sumarið, en greinilegt var að meðlimir
hópsins hafa nýtt tímann vel í vetur og verið duglegir að framleiða handverk af ýmsu
tagi. Konurnar voru bjartsýnar á sumarið og létu alls ekki illa af síðasta sumri, þó að
erlendir ferðamenn hafi verið fyrirferðarlitlir í sumartraffíkinni sökum heimsfaraldursins.
Sérstaða Dyngjunnar er gott framboð á íslenskum lopapeysum og nú í upphafi vertíðar
prýða stórir staflar af lopapeysum af öllum stærðum og gerðum hillur verslunarinnar og
munu eflaust hlýja mörgum ferðamanninum í framtíðinni. En það er margt fleira sem
er til sölu í Dyngjunni og vöruúrvalið reyndar afar margbreytilegt í þessu litla rými. Má
þar nefna ullarvörur ýmis konar, trévörur, bútasaum, vörur úr horni og beini að ótöldum
Mýveskum kræsingum eins og nýreyktum Mývatnssilungi og nýbökuðu Hverabrauði.

ÚTGEFENDUR
Þingiðn, félag iðnaðarmanna
Starfsmannafélag Húsavíkur
Framsýn- stéttarfélag
HEIMILISFANG
Garðarsbraut 26 • 640 Húsavík
SÍMI
464 6600

Aðalbjörg Gunnlaugsdóttir, Kolbrún Ívarsdóttir, Sólveig Pétursdóttir og Bergþóra Eysteinsdóttir
stóðu vaktina þegar tíðindamaður fréttabréfsins leit við á dögunum hjá handverkshópi sem kallar
sig Dyngjuna.

NETFANG
kuti@framsyn.is

Landsins bestu!

HEIMASÍÐA
www.framsyn.is

Íbúar á félagssvæði Framsýnar eru svo lánsamir að eiga innan sinna raða tvo landsins
bestu hefilstjóra, sem starfa hjá þjónustumiðstöð Vegagerðarinnar á Húsavík. Mikið
hefur verið að gera hjá þeim félögum undanfarnar vikur enda malarvegir komið mis
góðir undan vetri eins og gengur og gerist. Þeir Þórir Stefánsson og Sigurður Skúlason
eru að sjálfsögðu félagsmenn í Framsýn. Þeir stilltu sér upp fyrir framan vélakost Vega
gerðarinnar á Húsavík þar sem að vinnufélagi þeirra, Kristján Önundarson, tók af þeim
meðfylgjandi mynd. Sagan segir að Kristján sé ekki eins góður að hefla og þeir Siggi og
Tóti, en hann sé hins vegar miklu betri en þeir að taka myndir.

ÁBYRGÐARMAÐUR
Aðalsteinn Á Baldursson
Fréttabréfið er skrifað 25. júní 2021
UPPLAG
1800
PRENTUN
Héraðsprent

STARFSMANNAFÉLAG
HÚSAVÍKUR
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Kátir voru karlar…

Ferðaþjónustan að lifna við

Formaður Framsýnar leit við hjá áhafnarmeðlimum á
Jökli ÞH þegar þeir voru að skipta yfir á grálúðuveiðar í
Húsavíkurhöfn. Jökull var áður á þorskanetum en var að
hefja grálúðuveiðar þegar þessi mynd var tekin. Að sögn
áhafnarmeðlima eru þeir ánægðir með nýja skipið sem
GPG festi nýlega kaup á með heimahöfn á Raufarhöfn. Á
myndinni má sjá Önund Kristjánsson sem er barnabarn
Önundar Kristjánssonar útgerðarmanns á Raufarhöfn sem
lengi hefur komið að útgerð.

Fulltrúi Framsýnar gerði sér ferð í Fosshól í óformlega
vinnustaðaheimsókn. Á Fosshóli við Goðafoss er rekið
gisti- og veitingahús. Einnig er hægt að leigja tjaldstæði
á staðnum. Það er í fallegu umhverfi enda Goðafoss einn
fallegasti foss landsins og reyndar svæðið allt. Benedikt
Guðbergsson og Salbjörg Ragnarsdóttir voru að vinna
þegar fulltrúi Framsýnar leit við. Að þeirra sögn er ferða
mönnum farið að fjölga sem heimsækja staðinn og ekki
var annað að heyra en þau væru bjartsýn varðandi komu
ferðamanna í sumar.

Auglýsing um starf/ Job available

Stéttarfélögin leita að góðum samstarfsfélaga til að
sjá um þrif og ræstingar á Skrifstofu stéttarfélaganna
á Húsavík. Þrifin skulu framkvæmd eftir kl. 16:00 virka
daga, ekki er þrifið á fimmtudögum. Ráðningarkjör fara
eftir ákvæðum kjarasamnings Framsýnar/SGS og Sam
taka atvinnulífsins. Umsóknarfresturinn er til 6. júlí 2021.
Frekari upplýsingar um starfið eru í boði á Skrifstofu
stéttarfélaganna.

Filmur og límmiðar í boði
Orlofshús og íbúðir á vegum stéttarfélaganna í Þing
eyjar
sýslum fóru í útleigu í byrjun júní en gríðarleg
ásókn er í húsin/íbúðirnar í sumar. Undanfarnar vikur
hafa starfsmenn stéttarfélaganna unnið að því að gera
orlofshúsin klár fyrir sumarið. Eitt af þeim er orlofshús
Framsýnar í Dranghólaskógi. Guðni Már Kjartansson hjá
Fatahreinsun Húsavíkur kom að því verki með því að setja
upp nýjar filmur í nokkra glugga í bústaðnum. Þess má
geta að Fatahreinsun Húsavíkur sérhæfir sig í þjónustu við
einstaklinga og fyrirtæki sem þurfa á filmum að halda fyrir
glugga auk þess að bjóða upp á merkingar s.s. á bíla og
fatnað. Fljót og góð þjónusta í boði.

The unions are looking for a good coworker to work as a
cleaning technician in the unions office in Húsavík. Job
hours are after 16:00 on week days, except no cleaning
is needed on Thursdays. Terms of employment are
according to the collective agreement between Fram
sýn/SGS and SA. The application deadline is 6th of July
2021. Further information about the job is available in
the unions office.
Framsýn stéttarfélag
Þingiðn, félag iðnaðarmanna
Starfsmannafélag Húsavíkur
Fré tta bré f s té tta r fé l a g a n n a í Þ i n g e yj a rsýslum
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Kjör starfsmanna við
afþreyingarþjónustu
Í síðustu kjarasamningum Landssambands 
íslenskra
verslunarmanna og Samtaka atvinnulífsins sem Framsýn á
aðild að var gerður sérkjarasamningur sem gildir um sam
sett störf (afgreiðslu- og þjónustustörf ) hjá afþreyingar- og
ferðaþjónustufyrirtækjum, þar sem starfsmenn sinna jafnt
afgreiðslu, bókunum, símaþjónustu og sam
bærilegum
verkefnum. Störf sem falla undir samninginn eru m.a.
afgreiðslustörf/sölumenn hjá hvalaskoðunarfyrirtækjum.
Starfsmenn sem starfa eftir þessum kjarasamningi eiga
rétt á vinnutímastyttingum samkvæmt ákvæðum kjara
samninga.

Demantshringurinn kallar
-sumarferð stéttarfélaganna-

Stéttarfélögin bjóða félagsmönnum og gestum þeirra
upp á magnaða sumarferð 2021. Sumarferðir stéttar
félaganna hafa fram að þessu notið töluverðra vinsælda.
Nú er komið að því að fara Demantshringinn með rútu
frá Húsavík. Farið verður í ferðina laugardaginn 28. ágúst.
Um er að ræða dagsferð þar sem náttúruperlur eins og
Mývatn, Dettifoss, Selfoss, Hafragilsfoss, Hólmatungur,
Vesturdalur/Hljóðaklettar og Ásbyrgi verða skoðaðar
undir leiðsögn staðkunnugra. Jafnvel verður gengið
á Eyjuna gefist tími til þess. Þá verður boðið upp á
veitingar á leiðinni og grillað ef veður leyfir á einhverjum
góðum áningarstað. Hægt verður að bóka sig í ferðina á
Skrifstofu stéttarfélaganna til 15. júlí. Verðið er kr. 5.000,per félagsmann og gesti sem greiðist við skráningu eða í
síðasta lagi 15. júlí. Innifalið er rútuferðin, grill og leiðsögn.
Lágmarksþátttaka er 20 manns. Frekari upplýsingar eru í
boði á Skrifstofu stéttarfélaganna.

Fréttabréfið fær góða dóma
Stéttarfélögunum barst á dögunum umsögn um Fréttabréf
stéttarfélaganna frá aðila sem er mjög stór á íslenskum
auglýsingamarkaði. Þar fær fréttabréfið mjög góða dóma.
„Sérstök ástæða er til að hrósa ykkur fyrir góð efnistök og
skemmtilegan stíl. Það er auðvitað ákveðin list að vera í
góðum tengslum við sitt félagsfólk og í samanburði við mörg
sambærileg rit þótti mér þetta áberandi skýrt, vel skrifað og
áhugaverðar fréttir.“
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Hvalaskoðunarsamningur
endurskoðaður
Þegar þetta er skrifað þann 24. júní standa yfir viðræður milli
Framsýnar og Samtaka atvinnulífsins um endurskoðun á
gildandi sérkjarasamningi um hvalaskoðun frá Húsavík.
Hægt er að fylgjast með framvindu mála inn á heimasíðu
félagsins, framsyn.is þar sem reiknað er með að viðræðum
aðila ljúki á allra næstu dögum.

Geggjuð félagsferð í boði
Stéttarfélögin standa fyrir félagsferð til Flateyjar á Skjálf
anda í sumar. Farið verður laugardaginn 14. ágúst og er
um að ræða dagsferð fyrir félagsmenn og gesti. Farið
verður frá Húsavík kl. 13:00 og komið aftur heim um
kvöldið. Eins og kunnugt er þá er Flatey stærsta eyjan
á Skjálfandaflóa við norðurstönd Íslands. Eyjan liggur
aðeins um 2,5 kílómetra frá landi við Flateyjardal. Í Flatey
er mikið fuglalíf og góð fiskimið eru allt í kringum eyjuna.
Flatey er tilvalinn staður fyrir fuglaáhugafólk og ævintýri
líkast að koma þangað á sumrin. Byggð er sunnan á
eynni og auk íbúðarhúsa eru þar samkomuhús, skóli, viti
og kirkja. Árið 1942 bjuggu 120 manns í Flatey en síðan
1967 hefur engin verið með fasta búsetu í eynni.
Félagsmönnum stéttarfélaganna stendur til boða að
upp
lifa paradís Skjálfandaflóa í allri sinni dýrð, með
einstakri náttúru og ríku fuglalífi. Boðið verður upp á
skoðunarferð um eyjuna undir leiðsögn auk þess sem
grillað verður fyrir gestina í boði stéttarfélaganna.
Hægt verður að bóka sig í ferðina á Skrifstofu stéttarfélag
anna til 15. júlí. Verðið er kr. 8.000,- per einstakling sem
greiðist við skráningu eða í síðasta lagi 15. júlí. Innifalið
er sjóferðin, grill og skoðunarferð um eyjuna. Lágmarks
þátttaka í ferðina er 25 manns. Frekari upplýsingar eru í
boði á Skrifstofu stéttarfélaganna.

Ætlar þú að ferðast í sumar?

Ávísun á
frábært
sumar

Keahótel
Ef þú ert félagsmaður skoðaðu þá orlofsvef
stéttarfélaganna inn á framsyn.is. Félögin hafa
samið við ferðaþjónustuaðila um land allt sem
bjóða félagsmönnum upp á sérkjör á gistingu
Gistiheimilið Hvoll
og morgunverði auk þess sem stéttarfélögin
niðurgreiða gistinguna. Skoðaðu þetta
Við bjóðum
félagsmönnum
að kaupasig
ferðaávísun
endilega,
það borgar
félagi!
Hótel Laugarbakki
sem tryggir gistingu á góðu verði í sumar,
Hægt
er
að
nálgast
frekari
upplýsingar
í samstarfi við íslensk hótel og gistiheimili.
á Skrifstofu stéttarfélaganna.
Skráðu þig á orlofsvef félagsins á framsyn.is

og skoðaðu frábær tilboð á mörgum af betri
hótelum og gistiheimilum landsins.

Íslandshótel

Hótel Ísland

Hótel Ísafjörður

Hótel Bifröst

Til fyrirmyndar hjá HSN og Hvammi

Kauptu ferðaávísun og njóttu Íslands á sérkjörum.

Hótel Heydalur

Forsvarsmenn Hvamms, heimili aldraðra og Heilbrigðis
stofnunar Norðurlands á Húsavík leggja mikið upp úr því
á hverjum tíma að nýliðar fái góða kynningu á réttindum
sínum og skyldum er snúa að kjarasamningum. Framsýn
hefur séð um þessa kynningu og fór ein slík kynning fram
í byrjun júní. Að mati Framsýnar er full ástæða til að hæla
atvinnurekendum sem bjóða nýliðum upp á kynningu
sem þessa. Ekki þarf að taka fram að aðildarfélög Skrifstofu
stéttarfélaganna eru ávallt reiðubúin til að koma með
kynningar inn á vinnustaði um kjaramál og helstu ákvæði
kjarasamninga.

Það var áhugasamur hópur sem tók þátt í nýliðafræðslunni
á vegum Hvamms og HSN og voru alveg ófeimin við að dæla
spurningum á erindreka stéttarfélaganna.

Hvað gerir Framsýn fyrir þig?
Tilgangur félagsins er að vinna að
bættum kjörum og auknum réttindum
félagsmanna. Kjaramálaráðgjöf,
sjúkradagpeningar, styrkir og
orlofshús eru stærstu þjónustuþættir
stéttarfélagsins auk þjónustu við atvinnuleitendur
og félagsmenn í starfsendurhæfingu.
Fré tta bré f s té tta r fé l a g a n n a í Þ i n g e yj a rsýslum
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Rúmlega hálfur milljarður
í atvinnuleysibætur
Samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum fengu 444 félags
menn innan Framsýnar greiddar kr. 579.133.508,- í
atvinnuleysisbætur á síðasta ári. Greiðslurnar koma úr
Atvinnuleysistryggingasjóði. Eins og kunnugt er hefur
atvinnuleysið á Íslandi verið í sögulegu hámarki er tengist
Covid faraldrinum. Að meðaltali hafa um 300 til 400
einstaklingar verið án atvinnu í Þingeyjarsýslum undan
farna mánuði. Því er spáð að atvinnuleysið lagist verulega
þegar líður á árið.

Kraftmiklar konur
Á þessari mynd má sjá drottningarnar þrjár, Ósk Helga
dóttur varaformann Framsýnar, Herðubreið og Guð
mundu Steinu Jósefsdóttur formann Framsýnar- ung.
Þær Guðmunda og Ósk hafa fengið mikið lof fyrir störf
sín í þágu félagsmanna Framsýnar. Á aðalfundi Framsýnar
á dögunum þótti fundarmönnum við hæfi að klappa
sérstaklega fyrir Ósk enda verið einstaklega dugleg í starfi
félagsins. Það er, gefið allt í starfið sem er ekki sjálfgefið
að menn geri með krefjandi störfum á vinnumarkaði og
heimilsstörfum.

Fagnaðarfundur
Mývetningurinn Þorlákur Páll Jónsson og formaður Eflingar
stéttarfélags, Sólveig Anna Jónsdóttir, hittust í Sel hótel
Mý
vatn þegar formannafundur Starfsgreinasambands
Íslands fór þar fram lok maí. Láki fór strax í ættfræðina
og sagði þau náskyld. Í það minnsta eru þau bæði þræl
mögnuð og því þarf ekki að koma á óvart að þau séu skyld
og rúmlega það.

Ólafur stígur til hliðar
eftir farsælt ævistarf
Framsýn hefur í gegnum tíðina átt mjög gott samstarf
við skólastjóra Stórutjarnaskóla, Ólaf Arngrímsson, varð
andi fræðslumál er viðkemur nemendum skólans og
réttindum ungs fólks á vinnumarkaði. Sama á við um
starfsmannamálin enda flestir almennir starfsmenn skólans
í Framsýn, það er fyrir utan kennara og þeirra sem ráðnir eru
til skólans á forsendum menntunar. Ólafur hefur tilkynnt
að hann muni hætta sem skólastjóri Stórutjarnaskóla í
sumar. Hann hefur verið starfandi kennari og skólastjóri
í samtals 40 ár og þar af 38 ár sem skólastjóri. Hann er
með lengstan starfsaldur allra skólastjóra grunnskóla á
Íslandi, sem nú eru við störf. Ólafur byrjaði sem kennari við
Skútustaðaskóla í Mývatnssveit 1978. Framsýn vill nota
tækifærið og þakka Ólafi fyrir samstarfið í gegnum tíðina
sem hefur verið með miklum ágætum og óskar honum
velfarnaðar í framtíðinni.

Hlynur Kristjánsson er alltaf hress, enda félagsmaður í Framsýn.
Hann er lærður vélstjóri og stundar sjómennsku.
6
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Til hamingju með glæsilegan árangur
Völsungur varð á dögunum Íslandsmeistari í 1. deild
kvenna í blaki eftir öruggan sigur á BF. Framsýn stéttar
félag er einn af stoltum styrktaraðilum Blakdeildar
Völsungs.

Mynd: Hafþór Hreiðarsson

Heimsókn í Stórutjarnaskóla

Ný og betri verslun
Miklar breytingar hafa orðið á verslun og þjónustu á
undanförnum árum, það er, verslunum og þjónustuaðilum
í hinum dreifðu byggðum hefur fækkað verulega. Á móti
hefur verslunarstarfsemi í stærri byggðakjörnum s.s. á
Akureyri og í Reykjavík verið að eflast. Til viðbótar má geta
þess að almenn verslun hefur í auknum mæli verið að
færast yfir á netið.
Þrátt fyrir þessa þróun er ánægjulegt að vita af þeim mikla
metnaði sem er hjá verslunareigendum á Húsavík að svara
samkeppninni með því að spýta í lófana. Sem dæmi má
nefna verslunina Garðarshólma á Húsavík en eigendur
hennar réðust í miklar breytingar á búðinni og er hún nú
orðin öll hin glæsilegasta. Við litum við í Garðarshólma.
Birgitta Bjarney Svavarsdóttir tók vel á móti gestinum
frá Framsýn og sagðist ánægð með breytingarnar og
viðtökurnar sem hefðu verið með miklum ágætum.
Framsýn skorar á fólk að líta við hjá Birgittu og skoða
vöruúrvalið enda tekur hún vel á móti öllum sem leggja
leið sína í Garðarshólma, það er með bros á vör.

Fulltrúar Framsýnar voru beðnir um að vera með kynningu
fyrir nemendur Stórutjarnaskóla á vordögum, það er
kynningu á starfsemi stéttarfélaga og helstu réttindum
ungs fólks sem er að hefja sín fyrstu skref á vinnumarkaði.
Kynningin náði til nemenda í níunda og tíunda bekk
skólans. Formaður Framsýnar, Aðalsteinn Árni og formaður
Framsýnar-ung, Guðmunda Steina sáu um kynninguna
sem gekk afar vel enda nemendurnir afar fróðleiksfúsir.
Nemendurnir fengu smá glaðning frá félögunum. Með
þessari frétt fylgja myndir sem teknar voru í heimsókninni.

Í Garðarshólma er gott vöruúrval og hægt að gera góð kaup.

Framsýn við eldgosið
Sá mikli höfðingi, Gísli Sigurðsson, sem starfaði og bjó á
Húsavík um tíma lagði nýlega leið sína að gosstöðvunum
í Geldingadölum á Reykjanesinu. Gísli var verslunarstjóri
hjá Samkaup hf. þegar hann starfaði hér norðan heiða. Að
sjálfsögðu tók hann Framsýnarhúfu með sér, enda bestu
og hlýjustu húfur sem sögur fara af og rúmlega það.
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Mývatnssveitin er æði
Starfsgreinasamband Íslands stóð fyrir útvíkkuðum for
mannafundi í Mývatnssveit upp úr miðjum maí. Innan sam
bandsins eru 19 aðildarfélög úr öllum landsfjórðungum.
Fundinn sóttu tæplega 40 manns, sem dvöldu á Sel
Hótel Mývatn í tvo daga við góðan viðurgjörning. Það var
í höndum Framsýnar að sjá um kynningu á nærsvæðinu.
Var það gert með þeim hætti að fundargestum var boðið
í rútuferð umhverfis Mývatn og staldrað við á nokkrum
völdum stöðum. Akstur gestanna var í öruggum höndum
Þórarins Pálma bílstjóra frá Fjallasýn og leiðsögumaðurinn
var heldur ekki af verri endanum. Það var Stefán Jakobsson
söngvari með meiru sem tók að sér að lóðsa gestina
um sveitina fögru. Fyrst var komið við á Geiteyjarströnd
þar sem Helgi Héðinsson og hans fjölskylda tóku á móti
hópnum. Buðu þau upp á reyktan silung en reykhúsið á
Geiteyjarströnd er löngu landsþekkt fyrir góða vöru. Helgi
sagði frá starfseminni á bænum. Þar er ekki eingöngu
lifað af reykhúsinu og því sem vatnið gefur, heldur er
þar einnig rekin ferðaþjónusta. Helgi situr í sveitarstjórn
Mývatnssveitar og fræddi hann gestina um stöðuna í
sveitarfélaginu, en fór einnig í stuttu máli yfir sögu Spari
sjóðs Suður- Þingeyinga og stöðu sjóðsins í dag. Helgi er
stjórnarformaður sjóðsins.

8
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Eftir fróðlegt og skemmtilegt innlit á Geiteyjarströnd
var haldið í Bjarnarflag, sem er jarðhitasvæði skammt
austan Reykjahlíðar við Mývatn. Þar beið Yngvi Ragnar
hótelhaldari á Sel Hótel og bauð gestunum upp á
nýbakað rúgbrauð með þykku smjöri og reyktum
silungi. Mývetningar hafa þróað aðferð til að baka brauð
í hverunum í Bjarnarflagi. Greinilegt var að Yngvi Ragnar
var enginn nýgræðingur í faginu þar sem hann seildist
eftir heljarlöngu bökunarformi að því er virtist úr iðrum
jarðar.

Næsti viðkomustaður var á bænum Hellu, sem stendur
við hinn margumtalaða Ytri - Flóa Mývatns. Ábúendur á
Hellu eru hjónin Birgir Valdimar Hauksson og Steinunn
Ósk Stefánsdóttir. Þau eru sauðfjárbændur og fullvinna
afurðir sínar sem þau selja „Beint frá býli“ og hafa verið í
samtökum frá stofnun þeirra. Salan fer fram á netinu en
einnig í Litlu sveitabúðinni sem þau reka á staðnum. Þar
er hægt að versla kjöt af sauðkindinni í ýmsu formi. Þau
selja einnig gæða silung, sem reyktur er með sama hætti
og gert hefur verið á bökkum Mývatns um aldir. Steinunn
tók vel á móti gestunum og sagði frá því hvernig það
kom til að þau hjónin fóru að selja sína eigin framleiðslu.
Bauð hún gestunum að smakka á afurðunum, sem runnu
auðvitað ljúflega niður.
Síðasti viðkomustaðurinn í Mývatnshringnum var
Fuglasafn Sigurgeirs á Ytri- Neslöndum, sem er stærsta
einkasafn uppstoppaðra fugla á Íslandi. Eftir greinagóða
fræðslu hjá Stefaníu Halldóru Stefánsdóttur staðarhaldara,
skoðuðu gestirnir safnið sem er einstök perla og staðsett
í einni helstu fuglaparadís veraldar. Er fuglasafnið ábú
end
um á Ytri-Neslöndum og Mývetningum öllum til

mikils sóma. Eftir fróðlegan og bráðskemmtilegan Mý
vatnsrúnt skiluðu þeir félagar, Þórarinn Pálmi og Stefán
fólkinu aftur heim á hótel, en í ferðalok færði Framsýn
gestunum reyktan Mývatnssilung og taðreykta sperðla
úr sveitinni í sérsaumuðum pokum frá Gilhaga í Öxarfirði.
Óhætt er að segja að hópurinn hafi fengið mjög góða
kynningu á atvinnu- og mannlífinu í Mývatnssveit, þó
viðkomustaðirnir að þessu sinni væru aðeins brot af þeirri
fjölbreyttu starfsemi sem fer fram í sveitarfélaginu. Um
kvöldið bauð Starfsgreinasambandið fundargestum upp
á hátíðarkvöldverð sem hótelhaldarar á Sel Hótel, þau
Yngvi Ragnar og Ásdís höfðu tendrað fram af miklum
myndarskap, ásamt sínu frábæra starfsfólki. Þar skemmti
Stefán Jakobsson gestunum með stórskemmtilegu
uppistandi fram eftir kvöldi. Fundarstörfum var síðan fram
haldið morguninn eftir, en það voru ánægðir fundargestir
sem héldu heimleiðis að áliðnum degi eftir vel heppnaðan
formannafund. Það er líka víst að engu er logið þegar sagt
er: „Mývatnssveitin er æði“ eins og kemur fram í vinsælum
dægurlagatexta.
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Í fréttum er þetta
helst…
Aðalfundur Þingiðnar, félags iðnaðarmanna í Þing
eyjarsýslum fór fram þann 14. júní í fundarsal stéttar
félaganna. Hér má lesa nokkur fréttaskot frá fundinum.
Jafnvægi í fjölda félagsmanna
Fullgildir félagsmenn í Þingiðn 31. desember 2020 voru
128, það er greiðandi félagar, öryrkjar og aldraðir sem
áður greiddu til félagsins. Greiðandi félagsmenn voru 116
á árinu 2020. Þess utan voru gjaldfrjálsir félagsmenn 12 á
síðasta ári. Þess ber að geta að nú er aftur komið jafnvægi
á fjölda félagsmanna eftir stórframkvæmdirnar á Bakka og
á Þeistareykjum. Félagsmönnum fjölgaði verulega meðan
á framkvæmdunum stóð en hefur heldur fækkað frá þeim
tíma sem á sínar eðlilegu skýringar enda framkvæmdum
að mestu lokið í dag. Töluvert hefur verið um nýbyggingar
á svæðinu undanfarið sem hefur tryggt gott atvinnuástand
meðal iðnaðarmanna.
Rekstur félagsins til fyrirmyndar
Félagsgjöld og iðgjöld ársins 2020 námu kr. 15.284.402
sem er 0,3% hækkun frá fyrra ári. Heildartekjur námu kr.
17.279.307 og lækkuðu um tæp 3%. Rekstrargjöld voru
kr. 13.514.834 og lækkuðu um 21% frá síðasta ári. Þar
ræður mestu bætur og styrkir sem lækkuðu umtalsvert á
milli ára. Á árinu 2020 námu þeir kr. 3.402.697, þar af úr
sjúkrasjóði kr. 2.440.157, sem er um 58% lækkun frá 2019
og skýrist að mestu af lægri greiðslum sjúkradagpeninga
til félagsmanna. Á árinu 2020 fengu samtals 41 félags
menn greidda sjúkradagpeninga eða aðra styrki úr
sjúkrasjóði. Árið áður fengu 67 félagsmenn greiðslur úr
sjúkrasjóði félagsins. Samkvæmt sameinuðum rekstrarog efnahagsreikningi nam hreinn tekjuafgangur félagsins
kr. 9.863.323. Heildareignir í árslok voru kr. 260.216.669 og
eigið fé nam kr. 250.424.524 og hefur það aukist um 4,0%
frá fyrra ári. Rekstur skrifstofunnar gekk vel á síðasta ári.
Þátttaka Þingiðnar í rekstrarkostnaði nam kr. 2.563.200.
Farið var í átak í innheimtu félagsgjalda og skilgreina
í lok árs 2020 og hluti af því var að fara í samstarf um
innheimtu við Motus. Þess má þó geta að almennt eru
launagreiðendur samviskusamir að skila félagsgjöldum
og mótframlögum á réttum tíma.
Vöntun á iðnaðarmönnum
Atvinnuástandið hjá iðnaðarmönnum er almennt mjög
gott um þessar mundir og mikið að gera hjá flestum
ef ekki öllum iðnaðarmönnum enda hafa töluverðar
framkvæmdir verið í gangi á svæðinu. Það sama verður
því miður ekki sagt um aðrar atvinnugreinar á svæðinu
þar sem Covid- 19 hefur haft veruleg áhrif á starfsemi s.s.
ferðaþjónustuaðila. Heilt yfir er ástand vinnumarkaðarins
á starfssvæðinu viðunandi og rúmlega það er varðar
iðnaðarmenn.
10
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Sælir og glaðir fundarmenn fóru heim með plöntu til að gróðursetja.

Landslið iðnaðarmanna í stjórn félagsins
Þessi snillingar skipa stjórn Þingiðnar, kjörtímabil þeirra er
frá 2020 til 2022.
Jónas Kristjánsson		
Formaður		
Vigfús Þór Leifsson		
Varaformaður		
Hólmgeir Rúnar Hreinsson Ritari			
Þórður Aðalsteinsson		
Gjaldkeri		
Jónas Hallgrímsson		
Meðstjórnandi
Fundurinn kolefnisjafnaður
Eftir því sem best er vitað varð Framsýn fyrst stéttarfélaga
á Íslandi til að kolefnisjafna aðalfund félagsins sem
haldinn var í byrjun júní og sagt er frá undir annarri frétt í
Fréttabréfinu. Ákveðið var að aðalfundur Þingiðnar gerði
það einnig og fengu allir fundarmenn gefins plöntu,
íslenskt birki til að gróðursetja. Um er að ræða lofsvert
framtak.
Takk Lísa
Undir umræðum um skýrslu stjórnar og reikninga urðu
umræður um starfsemi félagsins. Formaður Þingiðnar
sá ástæðu til að þakka fjármálastjóra félagsins Elísabetu
Gunnarsdóttur sérstaklega fyrir hennar vinnu við gerð

Jónas formaður og Elísabet fara yfir ársreikninga félagsins á fund
inum.

ársreikningsins en hún kom til starfa á miðju síðasta ári og
hefur unnið mjög gott starf hjá aðildarfélögum Skrifstofu
stéttarfélaganna er viðkemur bókhaldi og fjármálum
félaganna. Hann bað fundarmenn um að klappa fyrir
henni sem þeir og gerðu. Elísabet þakkaði fyrir sig. Jónas
sagði jafnframt að aðrir starfsmenn stéttarfélaganna ættu
mikið hrós skilið fyrir störf þeirra í þágu félagsmanna.

Félagsgjaldið verður óbreytt
Samþykkt var að félagsgjaldið verði óbreytt milli ára, það er
0,7% af launum. Framlag félagsmanna í Starfsmenntasjóð
félagsins verði einnig óbreytt eða 0,3% af launum. Til
viðbótar var samþykkt að taka upp lágmarksfélagsgjald
fyrir þá sem koma tímabundið inn á félagssvæði Þingiðnar
samkvæmt ákveðnum reglum.

Fréttir frá aðalfundi Lsj. Stapa
Ársfundur Stapa lífeyrissjóðs var haldinn miðvikudaginn 5.
maí. Vegna gildandi sóttvarnarreglna var fundurinn hald
inn rafrænt en honum var einnig streymt á vefsíðu sjóðsins.
Á dagskrá fundarins voru hefðbundin ársfundarstörf og
var þátttaka góð.
Í ávarpi stjórnarformanns, Erlu Jónsdóttur, kom fram að
árið 2020 verði vafalaust lengi í minnum enda atburðarás
þess nokkuð sem enginn sá fyrir. Á fyrsta ársfjórðungi varð
ljóst að skæður heimsfaraldur hafði brotist út og vegna
áhrifa hans var ávöxtun eigna sjóðsins mjög sveiflukennd
innan ársins.
Á fyrsta ársfjórðungi lækkuðu hlutabréf í eignasafni sjóðsins
töluvert en lágt áhættustig og dreifð eignasamsetning
drógu úr áhrifum þessa á eignasafnið í heild.
Í kjölfar vaxtalækkana og annarra örvandi aðgerða opin
berra aðila til að stemma stigu við áhrifum Covid-19 tóku
verðbréfamarkaðir við sér á ný og nam raunávöxtun
eigna Stapa árið 2020 ríflega 9%. Sú góða ávöxtun kemur
í kjölfarið á tæplega 10% raunávöxtun ársins 2019 og
hafa undanfarin ár því verið meðal bestu ára sjóðsins
hvað varðar ávöxtun. Ávöxtunarmarkmið sjóðsins er 3,5%
raunávöxtun en meðalraunávöxtun undanfarinna 10 ára
nemur 4,5%.
Hrein eign sjóðsins til greiðslu lífeyris vex áfram hröðum
skrefum, bæði vegna hækkandi iðgjalda og góðrar
ávöxtunar. Í árslok 2020 nam hún 295.868 milljónum
króna og hækkaði um 39.735 milljónir króna á árinu. Hrein
eign tryggingadeildar nam 288.345 milljónum króna og
hrein eign séreignardeilda 7.523 milljónum.
Heildarlífeyrisgreiðslur tryggingadeildar sjóðsins á árinu
námu 7.140 milljónum króna og hækkuðu um 11,4%
frá fyrra ári. Stærstan hluta lífeyrisgreiðslna má rekja til
eftirlauna, eða sem nemur 71%, örorkulífeyrir nam 24%
af lífeyrisgreiðslum sjóðsins og barna- og makalífeyrir 5%.
Lífeyrisþegar í árslok voru 10.966 og fjölgaði um 705 frá
fyrra ári.
Stjórnarformaður fór einnig yfir áherslur Stapa í eigna
stýringu þar sem meðal annars kom fram að á undanförnum
misserum hafa svokölluð UFS málefni (umhverfisþættir,
félagslegir þættir og stjórnarhættir) fengið meira vægi í
eignastýringu sjóðsins. Á árinu 2020 undirritaði sjóðurinn
“Viljayfirlýsingu um fjárfestingar í þágu sjálfbærrar
uppbyggingar”. Þá hefur stjórn sett sjóðnum það markmið
til lengri tíma að hlutfall erlendra eigna í eignasafni verði
allt að 40%.

Stjórnarformaður gerði jafnframt að umtalsefni vilja stjórn
valda til að framkvæma heildarendurskoðun á lífeyris
málum hér á landi með útgáfu svokallaðrar grænbókar.
Hún telur að framsækið réttindakerfi Stapa sem sjóður
inn tók upp árið 2016 gæti verið sniðmát fyrir einfaldað
lífeyriskerfi og aukið gagnsæi og mun sjóðurinn koma því
á framfæri við vinnslu grænbókarinnar.
Jóhann Steinar Jóhannsson, framkvæmdastjóri Stapa, fór
því næst yfir ársreikning sjóðsins og helstu lykiltölur deilda
sjóðsins. Hann gerði einnig grein fyrir tryggingafræðilegri
stöðu sem er jákvæð um 1,5%, en var neikvæð um 0,4%
í lok árs 2019. Jákvæða tryggingafræðilega afkomu má
rekja til góðrar ávöxtunar á sl. ári auk þess sem samþykktar
breytingar sem samþykktar voru á ársfundi sjóðsins 2020
bættu stöðuna um 2.777 millj.kr. Jóhann Steinar fór einnig
yfir áhrif og viðbrögð sjóðsins við Covid-19.
Þá fór Brynjar Þór Hreinsson, fjárfestingarstjóri, yfir fjár
festingarstefnu sjóðsins og ávöxtun það sem af er árinu
2021. Hann fór einnig yfir hluthafastefnu Stapa.
Á fundinum voru lagðar fram tillögur að breytingum
á samþykktum sjóðsins. Einar Ingimundarson og Jóna
Finndís Jónsdóttir, forstöðumaður réttndasviðs, gerðu
grein fyrir þeim breytingum og voru þær allar samþykktar.
Þá var einnig samþykkt tillaga að KPMG sem löggiltum
endurskoðanda sjóðsins.
Stjórnarformaður gerði því næst grein fyrir starfskjarastefnu
og var hún samþykkt. Þá var tillaga nefndar um laun stjórnar
einnig samþykkt en í henni felst að laun stjórnarmanna
hækki í takti við breytingar launavísitölu sl. 12 mánaða og
að launin verði tvískipt, annars vegar greidd föst laun og
hins vegar greitt fyrir mætingu á hvern fund.
Stjórnarkjöri var lýst en stjórn sjóðsins var kosin á
fulltrúaráðsfundi sjóðsins þann 30. mars sl. Stjórn Stapa
lífeyrissjóðs skipa í dag:
Frá launamönnum:
Tryggvi Jóhannsson (formaður), Jónína Hermannsdóttir,
Oddný María Gunnarsdóttir og Sverrir Mar Albertsson.
Varamenn: Heimir Kristinsson og Sigríður Dóra Sverris
dóttir.
Frá launagreiðendum:
Erla Jónsdóttir (varaformaður), Kristín Halldórsdóttir,
Unnar Már Pétursson og Valdimar Halldórsson.
Varamenn: Guðrún Ingólfsdóttir og Páll Snorrason.
Vilji menn fræðast betur um ársfundinn eru aðgengilegar
upplýsingar inn á heimasíðu sjóðsins stapi.is
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Stiklað á stóru í starfsemi Framsýnar stéttarfélags
Aðalfundur Framsýnar fór fram þann 9. júní í fundar
sal stéttarfélaganna. Að venju var fundurinn málefna
legur og líflegur í alla staði. Hér verður stiklað á stóru
og farið yfir nokkur atriði sem voru til umræðu á aðal
fundinum lesendum til fróðleiks.
PPC á toppnum
PCC BakkiSilicon hf. greiddi mest allra atvinnurekenda í
iðgjöld til Framsýnar árið 2020 eða samtals um kr. 17,3
milljónir. Árið áður greiddi PCC sömuleiðis mest eða
um 23,7 milljónir. Innifalið í upphæðinni eru félagsgjöld
starfsmanna og lögbundin iðgjöld atvinnurekenda í sjóði
Framsýnar. Atvinnuleysistryggingasjóður greiðir ekki
launatengd gjöld í sjóði félagsins s.s. í orlofs- og sjúkrasjóð
af atvinnuleitendum sem greiða félagsgjald til Framsýnar
af atvinnuleysisbótum. Atvinnuleysistryggingasjóður
er í öðru sæti á listanum yfir þá aðila sem hafa skilað
félagsgjöldum til Framsýnar en kæmist ekki á listann ef
lögbundin iðgjöld atvinnurekenda væru talin með eins
og er í tilvikum þeirra fyrirtækja/sveitarfélaga/ríkisins sem
eru á listanum.

2020. Af þeim sem greiddu félagsgjald til Framsýnar á
síðasta ári voru 1.514 karlar og 1.130 konur sem skiptast
þannig, konur eru 43% og karlar 57% félagsmanna. Um
síðustu áramót voru gjaldfrjálsir félagsmenn samtals 264,
það eru aldraðir og öryrkjar sem ekki eru á vinnumarkaði.
Félagsmenn Framsýnar stéttarfélags voru samtals 2.908
þann 31. desember 2020. Fjölmennustu hóparnir innan
Framsýnar starfa við matvælaframleiðslu, ferðaþjónustu,
almenn verslunarstörf, iðnað og hjá ríki og sveitarfélögum.
Félagsmenn fengu greiddar 68 milljónir í sjúkrastyrki
Á árinu 2020 voru 1085 styrkir greiddir úr sjúkrasjóði
félagsins en voru 1.427 árið 2019. Samtals námu greiðslur
vegna sjúkradagpeninga, annarra bóta og styrkja kr.
68.530.811,-. Sama upphæð fyrir árið á undan var kr.
77.257.643,-. Samkvæmt þessari niðurstöðu er þó nokkur
lækkun á greiðslum úr sjúkrasjóði milli ára eða sem nemur
um 11,3 %.
Greiðslur úr sjúkrasjóði 2012-2020
90000000
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70000000

Stærstu greiðendur iðgjalda árið 2020 eftir röð:
PCC BakkiSilicon hf.
Atvinnuleysistryggingasjóður
Sveitarfélagið Norðurþing
GPG. Seafood ehf.
Norðlenska matarborðið ehf.
Ríkissjóður Íslands
Hvammur, heimili aldraðra
Þingeyjarsveit
Íslandshótel hf.
Samherji
Félagsmönnum fækkaði vegna Covid
Alls greiddu 2.644 félagsmenn til Framsýnar stéttarfélags
á árinu 2020 en greiðandi félagar voru 3.320 árið 2019.
Greiðandi félagsmönnum Framsýnar fækkaði verulega
milli ára sem á sínar skýringar og tengist heimsfaraldrinum,
Covid-19. Fækkun félagsmanna átti sér sérstaklega stað
í ferðaþjónustunni enda hrundi sú atvinnugrein á árinu
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Slæmt atvinnuástand
Á árinu 2020 var atvinnuástandið á félagssvæðinu óvið
unandi enda mikið atvinnuleysi meðal félagsmanna. Um
200 til 300 manns hafa að jafnaði verið atvinnulausir á
félagssvæðinu í vetur eða á svokallaðri hlutabótaleið stjórn
valda samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun.
Síðustu vikurnar hefur atvinnulífið verið að taka við sér og
væntingar eru um að atvinnuástandið fari batnandi þegar
líður á sumarið.
Öll sumarhús í notkun
Aðildarfélög Skrifstofu stéttarfélaganna hafa í gegnum
tíðina átt mjög gott samstarf um orlofsmál. Eru þau
með sameiginlega orlofsnefnd sem vinnur að því að
bjóða félagsmönnum upp á marga góða kosti varðandi
orlofsdvöl og sífellt er unnið að því að auka framboðið.
Í því sambandi má nefna að framboð félagsmanna í
gegnum orlofsvef stéttarfélaganna hefur verið stóraukið
með samningum við ferðaþjónustuaðila víða um land.
Þannig vilja félögin stuðla að því að félagsmenn geti
notið þess að fara í frí innanlands. Ekki er óalgengt að
niðurgreiðslur til félagsmanna séu um kr. 50.000 fyrir viku
dvöl í þeim húsum sem félagið er með á leigu hjá öðrum
aðilum s.s. bændum og ferðaþjónustuaðilum. Þá fengu 96
félagsmenn endurgreiðslur vegna dvalar á tjaldsvæðum

eða alls kr. 1.953.063,-. Til viðbótar gafst félagsmönnum
kostur á að kaupa gistimiða og ódýr flugfargjöld með
Flugfélaginu Erni á flugleiðinni Húsavík - Reykjavík. Verðið
hefur undanfarið verið kr. 10.300,- per flugmiða og verður
svo áfram út þetta ár.
Tæpar 20 milljónir í fræðslustyrki til félagsmanna
Framsýn er mjög umhugað um starfsmenntun félags
manna. Á árinu 2020 fengu 306 félagsmenn greiddar kr.
19.583.452,- í einstaklingsstyrki frá fræðslusjóðum sem
Framsýn á aðild að í gegnum kjarasamninga vegna náms
eða námskeiða. Sambærileg tala fyrir árið 2019 var kr.
18.024.508,-. Fræðslusjóðirnir eru fjármagnaðir með fram
lögum frá fyrirtækjum, sveitarfélögum og ríkisstofnunum
sbr. ákvæði þar um í kjarasamningum. Það á þó ekki við um
Fræðslusjóð Framsýnar sem hefur ekki fastan tekjustofn.
Ánægjulegt að heimsækja skóla
Framsýn leggur mikið upp úr heimsóknum í skóla með
fræðslu um starfsemi stéttarfélaga og vinnumarkaðinn,
það er í vinnuskóla, grunnskóla og framhaldsskóla 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 stéttarfélaganna reglulega
beðnir um að kenna á námskeiðum er tengjast vinnurétti.
Afmæli í skugga Covid
Verkamannafélag Húsavíkur var stofnað 14. apríl 1911. Í ár
voru því liðin 110 ár frá stofnun félagsins. Þessara merku
tímamóta var minnst á aðalfundinum með því m.a. að
kolefnisjafna fundinn. Jafnframt var samþykkt tillaga um
að hefjast handa við að gera kostnaðaráætlun við frekari
skrif á sögu verkalýðsbaráttu í Þingeyjarsýslum. Þegar er
búið að skrá söguna frá 1885 til 1985 sem gefin var út í
þremur bindum árið 1996. Þá var einnig samþykkt að færa
björgunarsveitum á félagssvæði Framsýnar 1,5 milljónir
í styrk, áður hafði Björgunarsveitinni Pólstjörnunni á
Raufarhöfn verið færðar kr. 250.000,- að gjöf. Í heildina
nemur gjöfin því 1.750.000,- til sjö björgunarsveita á
félagsvæðinu.

Góðir gestir litu við
Framsýn leggur mikið upp úr góðu samstarfi við hags
munaaðila í atvinnulífinu sem og stjórnvöld á hverjum
tíma. Góðir gestir hafa litið við á Skrifstofu stéttar
félaganna sem koma úr þessu umhverfi, nægir þar að
nefna forsætisráðherra Íslands, Katrínu Jakobsdóttir,
Aðalstein Leifsson ríkissáttasemjara og Heiðrúnu Lind
Marteinsdóttir framkvæmdastjóra Samtaka fyrirtækja
í sjávarútvegi. Umræður urðu m.a. um verkalýðsmál,
atvinnumál, velferðarmál og jafnréttismál.
Hrunabúð sf. í góðum rekstri
Rekstur Hrunabúðar sf. sem er í eigu Þingiðnar og
Framsýnar hefur gengið vel. Félagið var stofnað árið 2017
utan um sameiginlegt eignarhald og sameiginlegan
rekstur á efri hæð Garðarsbrautar 26. Þar sem húsnæðið
lá undir skemmdum ákváðu stéttarfélögin að festa kaup
á húsnæðinu og breyta því í skrifstofur en það er fyrir
ofan aðalskrifstofur stéttarfélaganna. Öll skrifstofurými
eru í notkun og rúmlega það, þar sem fundarsalurinn er
einnig í útleigu. Heildarvelta félagsins árið 2020 var kr. 5,7
milljónir samanborið við kr. 7,0 milljóna veltu árið 2019.
Tekjuafgangur ársins nam kr. 0,1 milljón samanborið við
kr. 2,5 milljónir árið 2019.
Skrifstofuhaldið gekk vel
Rekstur Skrifstofu stéttarfélaganna gekk að venju vel á
síðasta starfsári. Þar starfa 6 starfsmenn í 5,4 stöðugildum.
Þá eru 5 starfsmenn í hlutastörfum hjá stéttarfélögunum
við að þjónusta orlofsíbúðir í Reykjavík, Kópavogi, Akur
eyri og í Öxarfirði auk þess sem einn starfsmaður er í
hluta
starfi á Raufarhöfn. Huld Aðalbjarnardóttir hætti
störfum hjá stéttarfélögunum á síðasta ári og eru henni
þökkuð vel unnin störf í þágu félagsins. Í hennar stað var
Elísabet Gunnarsdóttir ráðin sem fjármálastjóri. Þá hætti
Aðalsteinn J. Halldórsson störfum hjá stéttarfélögunum í
lok síðasta ár og eru honum sömuleiðis þökkuð vel unnin
störf í þágu félagsins. Félagið heldur úti öflugri heimasíðu
og Fréttabréfi sem tengir hinn almenna félagsmann við
stjórn félagsins, starfsmenn og félagið í heild sinni.
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Aðhald í rekstri vatn á myllu félagsmanna
Fjárhagsleg afkoma félagsins var góð á árinu 2020
þrátt fyrir erfitt rekstrarár hjá mörgum fyrirtækjum á
tímum Covid og fækkun félagsmanna milli ára úr 3.320
iðgjaldagreiðendum í 2.644. Rekstrarafgangur var af
öllum sjóðum félagsins nema Fræðslusjóði. Rekstrartekjur
félagsins námu kr. 255 milljónum sem er lækkun um
8,4% milli ára. Þessi lækkun skýrist fyrst og fremst af
lægri iðgjaldatekjum. Félagsgjöld og iðgjöld námu kr. 215
milljónum 2020 á móti kr. 233 milljónum á árinu 2019 sem
er lækkun upp á um 7,8%. Rekstrargjöld lækka að sama
skapi um 8% á milli ára en þau námu kr. 198 milljónum.
Þessi lækkun er einkum tilkomin vegna greiðslna úr
sjúkrasjóði og minni umsvifa við fundi, ráðstefnur og
námskeið. Greiðslur úr sjúkrasjóði lækkuðu um 9 milljónir
samanborið við 2019 en hlutfallslega minna en tekjur
sjóðsins. Greiðslurnar eru enn töluvert hærri en árin þar á
undan og eru stærsti einstaki útgjaldaliður Framsýnar fyrir
utan laun og launatengd gjöld. Rekstur skrifstofunnar gekk
vel á síðasta ári. Þátttaka Framsýnar í rekstrarkostnaði nam
kr. 58 milljónir. Þingiðn og Starfsmannafélag Húsavíkur
greiddu rúmar kr. 5 milljónir til rekstursins. Í árslok 2020
var tekjuafgangur félagsins kr. 111 milljónir en var kr. 114
milljónir árið 2019. Heildareignir félagsins námu kr. 2.269
milljónum í árslok 2020 samanborið við kr. 2.146 milljónir
í árslok 2019.
Í lok síðasta árs var samið við Motus um að sjá um inn
heimtu gagnvart þeim sem ekki standa í skilum við
félagið. Ekki þarf að fara mörgum orðum um mikilvægi
þess að stéttarfélög sýni aðhald í rekstri til að tryggja
félagsmönnum góða þjónustu og gott aðgengi að
styrkjum úr sjúkra,- orlofs- og starfsmenntasjóðum.

Lagabreytingarnar taka ekki gildi fyrr en Alþýðusamband
Íslands hefur fjallað um þær og tekið afstöðu til þeirra.
Félagsgjaldið áfram það sama
Samþykkt var að félagsgjaldið verði óbreytt eins og verið
hefur í nokkra áratugi eða 1% af launum félagsmanna.
Þá var samþykkt að taka aftur upp lágmarksgjald. Til að
öðlast full félagsréttindi þarf viðkomandi launamaður að
greiða mánaðarlegt félagsgjald, nú 1% af heildarlaunum.
Lágmarksfélagsgjaldið til að teljast félagsmaður tekur
mið af byrjunarlaunum 18 ára afgreiðslufólks, samkvæmt
launataxta LÍV-SA sem Framsýn á aðild að á hverjum tíma.
Skal það vera 0,3% af þessum launaflokki. Þegar rætt
er um lágmarksfélagsgjald er miðað við gjald samtals í
eitt ár, eða undangengna 12 mánuði. Félagsmenn sem
ekki hafa náð lágmarksfélagsgjaldi eiga rétt á aðstoð
við kjaramál og réttindi í sjóðum félagsins í hlutfalli við
greiðslur. Til þess að viðhalda fullgildum félagsrétti í
Framsýn þurfa félagsgjaldsgreiðslur að berast reglulega.
Ef ekkert félagsgjald er greitt í sex mánuði samfellt fellur
viðkomandi af félagsskrá. Hægt er að ná aftur fullgildingu
frá þeim mánuði sem næsta félagsgjaldsgreiðsla berst, ef
lágmarksfélagsgjaldi er náð undangengna 12 mánuði.
Félagsgjald eftir árum 2012-2020
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Félagslögin endurskoðuð
Laganefnd lagði til töluverðar breytingar á félagslögum
Framsýnar. Að mati Laganefndarinnar var löngu tímabært
að ráðast í breytingar á lögunum. Markmið breytinganna
er að færa lögin nær nútímanum og þeim breytingum sem
orðið hafa á starfsemi félagsins og stéttarfélaga á undan
gengnum árum auk þess að skýra betur einstakar greinar.
Eftir góðar umræður á aðalfundinum voru lagabreytingar
nar bornar upp í einu lagi og samþykktar samhljóða.
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Laun fyrir trúnaðarstörf
Fyrir nokkrum árum var tekinn upp sú regla að þeir sem
gegna trúnaðarstörfum fyrir Framsýn fái greiðslur fyrir
fundarsetu, það er í stjórnum, ráðum og nefndum á veg
um félagsins. Miðað er við tímakaup fiskvinnslufólks. Á
aðalfundinum var samþykkt að viðhalda þessari reglu
enda mikilvægt að almennir félagsmenn sem leggja á sig
vinnu fyrir félagið fái smá umbun fyrir það.

Við hæfi að mæra ykkur í drasl
Mig langar að kalla til fólkið á bak við tjöldin og fá að þakka
þeim sérstaklega, svo mælti varaformaður Framsýnar í lok
aðalfundar Framsýnar:
Góða fólk. Það hefur mikið mætt á ykkur undanfarin ár. Fyrst í
öllu brjálæðinu í kringum uppbygginguna á Þeistareykjum
og Bakka og svo í öldurótinu vegna heimsfaraldursins. Ég
hugsa að ykkar starfslýsing sé nokkuð víðfeðm og þið
þurfið oft að hugsa út fyrir rammann. Störf ykkar krefjast
sífellt meiri sérfræðiþekkingar og sérhæfingar og ég held
að það sé rétt sem sagt var í mín eyru á dögunum, að til
þess að geta svarað í símann á skrifstofu stéttarfélags í
dag, þurfi fólk helst að vera löglært. Við erum heppin með

starfsfólk. Þið eruð burðarásinn í allri okkar starfi, látið
hlutina ganga frá degi til dags og haldið utan um ótrúlega
viðamikla starfsemi. Án ykkar værum við ekki á þeim stað
sem við erum á í dag. Þó að það sé ekki fært sérstaklega
inn í ársskýrsluna, þá getum við lesið það á milli línanna að
mesti auður félagsins að eiga ykkur að. Án ykkar værum
við ekkert. Mig langar að færa ykkur örlítinn þakklætisvott
frá stjórn Framsýnar, trúnaðarráði og Framsýn – ung til að
þakka ykkur fyrir ykkar framlag að öflugu starfi félagsins.
Mér fannst ekki við hæfi að mæra ykkur í drasl og gefa
ykkur svo afskorin blóm sem þegar hafa hafið rotnunarferli.
Því fáið þið lifandi plöntur sem sinnið örugglega af bestu
samvisku, rétt eins og störfum ykkar hér.

Að sjálfsögðu þökkuðu starfsmenn vel fyrir sig og hlý orð í þeirra garð.

Kolefnisjafnað með táknrænum hætti
Ekki er vitað til þess að stéttarfélag hafi áður kolefnisjafnað
starfið en aðalfundargestir fengu að gjöf 50 plöntur til að
gróðursetja sem samkvæmt útreikningum þurfti til að
kolefnisjafna starf Framsýnar á síðasta ári, það er á móti
akstri starfsmanna og annarra félagsmanna sem ferðuðust
á vegum félagsins á síðasta ári, það er keyrandi. Í tilefni af
því flutti varaformaður Framsýnar, Ósk Helgadóttir, ávarp
þar sem hún kom inn á ákvörðun félagsins að kolefnisjafna
fundinn um leið og þess væri minnst að rúmlega öld er
liðin frá því að Verkamannafélag Húsavíkur var stofnað, nú
Framsýn stéttarfélag, við gefum Ósk orðið:

Með tilkomu stéttarfélaga vinnandi fólks hófst skipulögð
barátta verkafólks fyrir mannsæmandi lífi. Ætli Íslensk
alþýða á þeim tíma hafi horft til framtíðar? Jú, það gerði
hún með því að berjast fyrir bættum kjörum og verja
síðan það sem áunnist hefur með kjafti og klóm. Hún reis
upp aftur og aftur, náði fram mörgum sigrum og tryggði
launafólki aukið starfsöryggi, bættar vinnuaðstæður og
velferð. Sótti skref fyrir skref þau lögboðnu réttindi sem
okkur þykja sjálfsögð í dag.

Húsvískir daglaunamenn réðust í að stofna með sér félag
um stéttbundin hagsmunamál sín þann 14. apríl 1911,
Verkamannafélag Húsavíkur.
Á þeim tíma var atvinnuöryggi verkafólks takmarkað og
afkomuöryggi enn minna. Fólk var oftast ráðið frá degi til
dags og tilfallandi atvinna í boði var líkamleg erfiðisvinna.
Við nútímafólk eigum erfitt með að setja okkur í spor fólks
sem byggði landið á þessum tíma. Við vitum þó að kjör
alþýðufólks voru kröpp, það bjó við lélegan húsakost og
aðbúnaður verkafólks á vinnustöðum var slæmur.
Fré tta bré f s té tta r fé l a g a n n a í Þ i n g e yj a rsýslum
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Stærsta áskorun samtímans eru loftslagsmálin
Verkalýðshreyfingin er baráttuafl rétt eins og hún var
fyrir 110 árum, þótt áskoranir sem koma inn á hennar
borð í dag séu margar með öðrum hætti. Eitt af stóru
málum hreyfingarinnar í dag og jafnframt stærsta áskorun
samtímans eru loftslagsbreytingar sem komnar eru til
af mannavöldum. Þær hafa þegar haft víðtæk áhrif á
efnahags- og atvinnulíf þjóða og þar með lífskjör og
afkomu almennings um allan heim. Við sjáum afleiðingar
þessara breytinga á jörðinni. Jöklar bráðna, yfirborð sjávar
hækkar, vistkerfi raskast og öfgar í veðurfari aukast. Auk
þess verða breytingar á lífsskilyrðum í sjó vegna breytinga
á straumum, sýrustigi og seltu.
Alþjóðlega verkalýðshreyfingin hefur þróað ramma utan
um samfélagsbreytingar næstu ára undir yfirskriftinni
„réttlát umskipti“. Grunnstefið í réttlátum umskiptum er að
breytingarnar þurfi að vera réttlátar gagnvart launafólki,
ekki síst í þeim atvinnugreinum sem munu gjörbreytast
eða jafnvel hverfa í tengslum við tækniþróun og aðgerðir
gegn loftslagsbreytingum. Samhliða því er tekist á við
áhrif nýrrar tækni, gervigreindar og sjálfvirknivæðingar.
Það væri óskandi að ráðamönnum þjóðarinnar muni
auðnist að stíga fram í sama takti og verkalýðshreyfingin
og að „réttlát umskipti“ komi til með að þýða það í raun.
Þær aðgerðir sem stjórnvöld grípa til þegar ráðist er í
aðgerðir gegn loftslagsbreytingum mega ekki verða til
þess að auka á hlut hinna fáu í verðmætum samfélagsins.
Í því sambandi hefur ASÍ bent á að grænir skattar eins og
til að mynda kolefnisskattur bitni helst á lágtekjuhópum
sem hafa ekki möguleika á að skipta yfir í rafbíla, á meðan
efri tekjuhópar nýta sér frekar skattaafslætti sem ívilnanir
fyrir vistvæn ökutæki fela í sér.
Þjóðin lifði á því sem landið gaf
En aftur að frumkvöðlunum. Þegar Verkamannafélag
Húsavíkur var stofnað áttu náttúra og samfélag ennþá í
tiltölulega heilbrigðu sambandi og þjóðin lifði aðeins á
því sem náttúran gaf. Í þann tíma ferðuðust Íslendingar
almennt fótgangandi, fóru ríðandi eða jafnvel sjóleiðis
á milli landshluta. Ekki var í boði að fara í vinnuna eða
skreppa á milli bæja á einkabílnum, taka strætó, eða
fljúga á milli áfangastaða innanlands sem utan eins og
tíðkast í dag. Tengsl manns og náttúru voru sterk. Jörðin,
samfélagið, fólkið og menning þess var samofin eining,
mótuð í samspili við náttúruöflin.
Við vitum svo sem ekkert um hvað skrafað var yfir yfir
kaffi
bollanum á vinnustöðum verkafólks, væri slíkur
munaður í boði. En nokkuð örugglega hafa hugtök eins
og gróðurhúsalofttegundir, kolefnisbinding og hamfara
hlýnun ekki verið þeirra kynslóð töm á tungu.
Við greiðum skuldina við landið
Það fer vel á því að heiðra minningu stofnenda Verka
mannafélags Húsavíkur með því að afhenda ykkur fundar
menn góðir, íslenska birkiplöntu sem við biðjum ykkur
að gróðursetja og hlúa að svo hún vaxi og dafni. Með
þess
um táknræna hætti kolefnisjafnar Framsýn líklega
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Ósk Helgadóttir.

fyrst stéttarfélaga hér á landi akstur sinn. Samkvæmt
útreikningum þarf 50 plöntur til að kolefnisjafna allan
akstur starfsmanna og annarra félagsmanna sem
ferðuðust akandi í þágu félagsins á síðasta ári. Við getum
kallað það að greiða skuldina við landið.
Öll þurfum við að axla ábyrgð gagnvart því sem er að
gerast í náttúrunni og við verðum að bregðast strax
við, eigi komandi kynslóðir að geta átt sér framtíð og
búið áfram á þessari jörð. Jafnframt því þurfum við sem
verkalýðshreyfing, sem aldrei fyrr að standa fast í fætur og
verja hag þeirra sem minnst mega sín.

Farið yfir ársreikningana
Hér má sjá Pétur Helga Pétursson og Hallgrím Jónsson
skoðunarmenn reikninga hjá Framsýn fara yfir drög að
ársreikningum vegna ársins 2020 fyrir aðalfund félagsins.
Skoðunarmennirnir gerðu ekki athugasemdir við drögin
þar sem þau gæfu góða yfirsýn yfir rekstur félagsins sem
væri til mikillar fyrirmyndar. Með þeim á myndinni er
Elísabet Gunnarsdóttir fjármálastjóri stéttarfélaganna.

Trúnaðarmenn á skólabekk

Lífið er lax og aftur lax

Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum stóðu nýlega fyrir
trúnaðar
mannanámskeiði fyrir starfandi trúnaðarmenn
á vinnustöðum. Innan þessara stéttarfélaga eru um 40
trúnaðarmenn á öllum helstu vinnustöðum á svæðinu.
Að þessu sinni tóku tæplega 20 trúnaðarmenn þátt í
námskeiðinu af öllu félagssvæðinu. Við látum myndirnar
tala sínu máli en námskeiðið kláraðist með útskrift og
kaffiveitingum enda stóðu trúnaðarmennirnir sig vel á
námskeiðinu sem MFA skipulagði fyrir stéttarfélögin.

Forsvarsmenn Framsýnar fóru í góða ferð í fiskeldi Sam
herja í Öxarfirði. Fundað var með starfsmönnum um starf
semi Framsýnar og tekið við fyrirspurnum frá þeim sem
voru almennt áhugasamir um félagið sitt. Auk þess gafst
fulltrúum Framsýnar tækifæri á að fræðast um starfsemi
fyrirtækisins en Arnar Freyr Jónsson rekstrarstjóri gaf
þeim góða innsýn inn í rekstur fyrirtækisins sem er eitt
stærsta landeldisframleiðandi á laxi í heiminum. Árið
2020 var eitt besta árið í sögu fyrirtækisins er framleiðslu
varðar, en þá var slátrað um 1700 tonnum af laxi. Stefnt
er að því auka framleiðsluna á næstu árum. Eldisstöðin
í Öxarfirði hefur nokkra sérstöðu þar sem töluverður
jarðhiti er á svæðinu og hægt er að ala laxinn í 10-11
gráðu heitu ísöltu vatni. Laxinn er alinn á hágæða fóðri og
fer öll framleiðslan fram í samræmi við ströngustu kröfur
kaupenda. Mest af framleiðslunni fer til Bandaríkjanna.
Þess má geta að fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á laxi
en er með eldi á klakfiski í klakfiskastöð að Sigtúnum í
Öxarfirði. Þaðan fara bleikjuhrognin í frekara eldi í stöðvar
Samherja á Reykjanesi. Tæplega 30 starfsmenn starfa hjá
Samherja – Fiskeldi ehf. í Öxarfirði sem flestir eru í Framsýn
stéttarfélagi. Verði af frekari framkvæmdum á vegum
fyrirtækisins á næstu árum mun þeim fjölga enn frekar.

Kiddi klikkar ekki
Framsýn stéttarfélag þakkar kærlega fyrir allar kveðjurnar
sem bárust í tilefni af því að 110 ár eru liðin frá því að
Verkamannafélag Húsavíkur var stofnað þann 14. apríl
1911, nú Framsýn stéttarfélag. Einn af þeim sem kom við
á skrifstofunni og færði félaginu blómvönd var Kristbjörn
Óskarsson, sá mikli höfðingi. Miðað við stöðuna í dag á
Framsýn bara eftir að eflast til framtíðar, félagsmönnum
og samfélaginu öllu til hagsbóta. Takk fyrir okkur.

Olga Gísladóttir hefur langa starfsreynslu hjá fiskieldi Samherja í
Öxarfirði. Öflugt lið starfsmanna starfar hjá fyrirtækinu við fram
leiðslu á hágæða afurðum úr laxi.

Marta er alltaf í góðu skapi eins og sjá má á þessari mynd.
Fré tta bré f s té tta r fé l a g a n n a í Þ i n g e yj a rsýslum
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Baráttan fyrir jöfnuði heldur áfram
-1. maí ávarp-

Alþjóðlegur baráttudagur hinna vinnandi stétta er runn
inn upp. Þann 1. maí ber verkafólk um heim allan fram
kröfur um aukin jöfnuð og jafnrétti um leið og mótmælt er
þeirri miklu misskiptingu sem þrífst víða um heim. Horfir
jafnframt um öxl og minnist þeirra sigra sem áunnist hafa,
en það sem mestu máli skiptir er að líta til framtíðar. Saga
verkalýðsbaráttunnar er orðin löng, en sagt er að hún
hafi þróast samhliða fyrstu iðnbyltingunni á síðari hluta
átjándu aldar og verið andsvar verkalýðsins við verk
smiðjuþrælkun og uppgangi kapítalisma í Evrópu. Fyrstu
stéttarfélögin voru stofnuð af iðnaðarmönnum á Bretlandi
er verkafólk var án nokkurra réttinda á vinnumarkaði og
algjörlega háð framboði á markaði og eftirspurn atvinnu
rekenda. Hugmyndin um starfsemi stéttar
félaga féll í
grýttan jarðveg hjá atvinnurekendum, enda braut hún
í bága við grundvallarkenningar frjálsrar samkeppni og
stóð í vegi fyrir frjálsri verðmyndun. Starfsemi verkalýðs
hreyfingarinnar þróaðist síðan sem sjálfstætt afl sem gætir
réttinda launafólks um heim allan og hafa aðgerðir hreyf
ingarinnar frá fyrstu tíð haft mikið að segja um þróun og
mótun samfélaga.
Mikilvægi stéttarfélaga
Undir lok 19. aldar voru fyrstu stéttarfélögin stofnuð hér á
landi. Sum þeirra entust stutt, en önnur döfnuðu og með
vaxandi meðvitund íslenskrar alþýðu um sín bágu kjör
efldist hreyfingin. Stéttarfélög eru einn af máttarstólpum
íslensks atvinnulífs og hafa í gegnum tíðina barist fyrir
bættum kjörum og aðbúnaði launafólks. Í blámóðu
fortíðar getum við greint sárafátækt fólk reyna að létta
af sér þrældómsokinu og heygja baráttu gegn arðráni og
kúgun. Þeirra barátta var knúin áfram af neyð. Við sem
á eftir komum njótum afraksturs fórna þeirra, en erum
kannski ekkert sérstaklega að velta okkur upp úr því
hvernig þessi réttindi eru til komin, eða með hvaða hætti
þau hafa ávaxtað sig. Aðstæður á vinnumarkaði hafa tekið
miklum breytingum frá upphafsárum hreyfingarinnar, en
fyrstu áratugi tuttugustu aldarinnar litaðist íslensk verka
lýðsbarátta af átökum á vinnumarkaði og róstusömum
aðgerðum, þar sem kné var gjarnan látið fylgja kviði.
Nokkur annar háttur er hafður á samningaviðræðum í dag.
Segja má að viðræður aðila vinnumarkaðarins einkennist í
stórum dráttum af faglegum vinnubrögðum, reyndar með
undantekingum þar sem leitað er málamiðlana. Hlutverk
stéttarfélaga hefur því breyst í samræmi við þróun
samfélagsins, en mikilvægi þeirra fyrir réttindagæslu og
hagsmunabaráttu félagsmanna er og verður hið sama og
áður. Kannski hefur einmitt aldrei verið mikilvægara en nú
að launafólk eigi sér sterka málsvara.
Fjórða iðnbyltingin mál málanna
Flestir telja fjórðu iðnbyltinguna muni færa okkur nýja
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veröld. Rauði þráðurinn í gegnum fyrri þrjár iðnbyltingar
hefur verið sjálfvirknivæðing. Þar sem vélarafl hefur leyst
vöðvaafl manna og dýra af hólmi, eða allt frá því að gufuvélin
markaði þáttaskil í fyrstu iðnbyltingunni og var upphafið
af iðnaði eins og við þekkjum í dag. Það má segja að þriðja
iðnbyltingin hafi kortlagt líf okkar á nýjan hátt. Farsímar,
tölvur og upplýsingatækni hafa breytt öllum siðum okkar
og venjum á undra skömmum tíma. Fjórða iðnbyltingin
sem þegar hefur umvafið líf okkar viðheldur þeirri þróun
áfram, en gengur mikið lengra. Hennar helstu einkenni
munu verða gervigreind, róbótatækni, Internet hlutanna
og sjálfvirknivæðing. Þó við séum almennt ekki farin að
sjá sjálfkeyrandi bíla á þjóðvegum landsins, þá er áhrifa
byltingarinnar þegar farið að gæta í vinnu og framleiðslu
á mörgum sviðum atvinnulífsins. Tækniframfarir hafa
kollvarpað og stóreflt alla vinnslu í sjávarútveginum og
margfaldað þar með útflutningsverðmæti afurða, í versl
unum hafa sjálfsafgreiðslukassar rutt sér til rúms á örfáum
árum, hraðbankar hafa komið í stað þjónustu
fulltrúa
bankana og róbótar sjá um mjaltir á mörgum kúabúum á
landsbyggðinni. Og hér er einungis fátt eitt talið.

Launafólk þarf sterka málsvara
Þær gríðarlegu breytingar sem áunnist hafa með tækni
þróun síðustu 250 ára og ítrekað hafa umbylt samfélögum
um víða veröld, hafa sannarlega átt sinn þátt í því að
leggja grunn að betri lífskjörum manna. Það er engum
manni fært að spá fyrir um það á þessari stundu hvort
tækniframfarir fjórðu iðnbyltingarinnar muni koma til með
fækka störfum og ógna þar með lífsafkomu fólks, eða hvort
þær muni skapa ný og betri störf. Við vitum þó nú þegar,
að með aukinni sjálfvirknivæðingu minnkar þörfin fyrir
vinnandi hendur og æ fleiri starfsstéttir eru að úreldast.
Sífellt fækkar störfum sem ekki krefjast einhverskonar
sérþekkingar, þjálfunar eða menntunar. Þeir sem missa
störfin við þessar aðstæður hlaupa ekki svo auðveldlega
í aðra vinnu. Má þar sérstaklega nefna fólk með litla

formlega menntun, en sá hópur er um fjórðungur fólks
á vinnumarkaði. Vel þarf að undirbúa bæði launafólk og
atvinnulífið fyrir þessar breytingar með aukinni fræðslu og
menntun.
Kapitalískt umhverfi
En þá erum við kannski að komast að kjarna málsins.
Kapítalískt hugmyndakerfi hefur frá fyrstu tíð beint fólki í
þá átt að græða sem mest af peningum án tillits til annara
þátta. Það hefur ekkert breyst. Ástæður tækniþróunar fyrir
tækja eru því ekki hvað síst tilkomnar af viðleitni eigenda
þeirra til að auka hagnað sinn og arðsemi með því að
lækka framleiðslukostnað. Afrakstur vinnunnar skilar sér
áfram í fárra manna hendur með tilheyrandi misskiptingu.
Fyrir það mun verkafólk framtíðarinnar þurfa að verja sinn
rétt, eins og forverar þeirra gerðu í árdaga hreyfingarinnar.
Samhliða öðrum breytingum á vinnumarkaði hefur það
gerst víða erlendis að verkalýðshreyfingin hefur veikst
og laun ekki þróast í samræmi við aukna framleiðni og
verðmætasköpun. Verði þróunin hér á landi sú sama mun
það umhverfi sem blasir við kynslóðinni sem er að hefja
störf á vinnumarkaði í dag verða allt annað en það sem
kynslóðin sem á undan tókst á við. Hætt er við að aukin
áhersla verði á ýmis form skammtímaráðninga, lausa
mennsku eða jafnvel í formi verktakaráðninga þar sem
fyrirtæki koma sér undan því að axla ábyrgð á viðkomandi
launamanni. Full ástæða er til að hafa áhyggjur af þessu,
framtíð verkalýðshreyfingarinnar byggir á því að hún
haldi vöku sinni. Að hún sé sífellt á varðbergi og reiðubúin
að ganga í takt við komandi breytingar í atvinnulífinu.
Stærsta áskorun hreyfingarinnar um þessar mundir er að
undirbúa bæði launafólk og atvinnulífið fyrir þær miklu
breytingar sem eru í vændum á vinnumarkaði. Horfa þarf
til þess hver staða stéttarfélaga er og verður gagnvart
aukinni tækniþróun og hvaða áhrif framvinda tækninnar

mun hafa á störf og samfélagið allt í nánustu framtíð.
Stéttarfélögin þurfa því ekki einungis að gæta hagsmuna
og mæta væntingum núverandi félagsmanna, heldur
þurfa þau einnig að horfa til framtíðar með hagsmuni
félagsmanna sinna að leiðarljósi.
Samtakamátturinn skiptir máli
Hér á landi er aðild fólks að stéttarfélögum sú mesta sem
þekkist, sem styrkir stöðu launafólks og þar með kjara
samningsumhverfið. Stéttarfélög hafa líklega aldrei haft
mikilvægari hlutverki að gegna en einmitt í dag, þar sem
sífellt eru gerðar auknar kröfur um þjónustu og öflugt starf
að kjara- og réttindamálum. Breyttir atvinnuhættir kalla
á nýjar áherslur og vinnubrögð til framtíðar og fela í sér
áskoranir, en einnig tækifæri til að brjóta niður múra og
tileinka sér nýja hugsun. Sagan segir okkur að stéttarfélögin
sem áður voru litlar einingar í öllum landsfjórðungum hafi
sameinist í stærri fylkingar. Með sameiningu félaganna
hafa þau eflst og sjóðir þeirra styrkst, s.s. sjúkra-, orlofsog starfsmenntasjóðir. Haldi þessi þróun áfram munu
félögin fá aukna burði til að auka hagræðingu í rekstri og
öðlast meiri slagkraft, félagsmönnum til hagsbóta. Stærð
félagsins má samt aldrei verða til þess að félagsmaðurinn
fjarlægist sitt stéttarfélag.
Góðir félagar. Stéttarfélögin munu hér eftir sem hingað
til byggja á samtakamætti fólksins sem í þeim er á hverjum
tíma. Höfum það í huga nú þegar við höldum hátíðlegan
alþjóðlegan baráttudag launafólks. Gleymum okkur samt
ekki í gleðinni og verum minnug þess að „allir dagar eru
baráttudagar.”
Ósk Helgadóttir,
varaformaður Framsýnar
Aðalsteinn Árni Baldursson,
formaður Framsýnar

Öruggt íbúðarhúsnæði - sanngjörn kjör!
Vegna síhækkandi fasteignaverðs er sífellt að verða þyngra að
eignast sína fyrstu fasteign. Hátt leiguverð gerir láglaunafólki
ómögulegt að safna fyrir útborgun í eigin húsnæði.
Það á að heyra sögunni til að fólk þurfi að vera í öngum sínum
um hver mánaðamót vegna sligandi húsnæðiskostnaðar.
Öruggt íbúðarhúsnæði á viðráðanlegum kjörum léttir óhóflegu
vinnuálagi af launafólki og skapar því tíma og tækifæri til jafnari
fjölskylduábyrgðar, aukinnar menntunar, fjölbreyttari tækifæra
og innihaldsríkara lífs. Verkalýðshreyfingin hefur lagt sín lóð
á vogarskálarnar í húsnæðismálum, en á sama tíma skortir
heildarsýn af hálfu stjórnvalda.
ASÍ fer fram á að stjórnmálaflokkar
sem bjóða fram til Alþingis
skýri áform sín í húsnæðismálum.

Það er nóg til
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Viljum við einokun í innanlandsflugi
Það var mikið gæfuspor þegar Flugfélagið Ernir hóf
áætlunarflug til Húsavíkur vorið 2012 í góðu samstarfi við
heimamenn, enda hafa Þingeyingar aldrei efast um mikil
vægi þess að búa við góðar samgöngur.
Áður höfðu önnur flugfélög séð um áætlunarflug til
Húsavíkur, með hléum. Þar á meðal var Flugfélag Íslands
sem lagði af flug til Húsavíkur og beindi farþegum þess
í stað í gegnum Akureyri, þyrftu þeir á flugsamgöngum
að halda við Reykjavík. Eðlilega voru menn ekki ánægðir
með þessa ákvörðun flugfélagsins á sínum tíma enda um
mikla þjónustuskerðingu að ræða fyrir flugfarþega um
Húsavíkurflugvöll.
Allt frá fyrstu tíð hefur Framsýn stéttarfélag fylgst vel með
framvindu mála hvað flugið varðar milli Húsavíkur og
Reykjavíkur. Ferðaþjónustuaðilar, einstaklingar, sveitar
félög, talsmenn fyrirtækja og þjónustuaðila hafa jafnframt
talað fyrir mikilvægi flugsamgangna milli þessara lands
hluta enda miklir hagsmunir í húfi.
Framsýn steig mikilvægt skref vorið 2014 með því að gera
samkomulag við Flugfélagið Erni um magnkaup á flug
miðum fyrir félagsmenn til að tryggja þeim aðgengi að
ódýrum flugfargjöldum. Frá þeim tíma hefur samningur
inn verið uppfærður reglulega með hags
muni félags
manna að leiðarljósi og samfélagsins í Þingeyjarsýslum.
Samn
ingsaðilar eru sammála um að báðir aðilar hafi
hagnast á samstarfinu.
Þegar best hefur látið í seinni tíð hafa allt að 20.000
farþegar flogið um Húsavíkurflugvöll á ári, það er árið 2016.
Þess ber að geta að þá stóðu yfir miklar framkvæmdir á
svæðinu við uppbygginguna á Bakka og á Þeistareykjum.
Eðlilega hefur farþegum fækkað frá þeim tíma, ekki síst á
tímum Covid.
Ljóst er að heimamenn hafa miklar áhyggjur af stöðu
áætlunarflugs til Húsavíkur svo vitnað sé í yfirlýsingar frá
hagsmunaaðilum, ekki síst frá stéttarfélögum og ferða
þjónustuaðilum. Svo virðist sem unnið sé að því að koma
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Flugfélaginu Erni út af markaðinum með ýmsum brögðum
sem Framsýn hefur þegar komið á framfæri við stjórnvöld
og Samkeppniseftirlitið og er efni í aðra grein.
Brögð í tafli
Allt stefnir í algjöra einokun á áætlunarflugi á Íslandi, þar
sem vísbendingar eru um að Flugfélagið Ernir eigi ekki
auðvelt með að mæta þeim mikla mótbyr sem flugfélagið
býr við um þessar mundir. Það er þrátt fyrir farsæla
sögu frá stofnun þess árið 1970 er viðkemur leiguflugi,
áætlunarflugi og sjúkraflugi.
Nú er svo komið að nánast allt áætlunarflug innanlands
er ríkisstyrkt með beinum eða óbeinum hætti nú þegar
ákveðið hefur verið að samþætta rekstur Air Iceland
Connect og Icelandair. Starfsemi flugfélaganna tveggja
hefur verið sameinuð, svo sem flugrekstrarsvið, söluog markaðsmál. Sameinað félag er með eignarhlut í
Norlandair sem hægt og bítandi hefur verið að ná flestum
ríkisstyrktum áfangastöðum á landsbyggðinni. Vitað er
að stjórnvöld hafa verið með beina ríkisstyrki varðandi
ákveðnar flugleiðir; Þórshöfn, Vopnafjörður, Grímsey,
Gjögur, Bíldudalur, Höfn og Vestmannaeyjar. Þar fyrir
utan kemur ríkið myndarlega að stuðningi við Icelandair
með ríkisábyrgð upp á um 16 milljarða og er Icelandair
eftir samþættingu við dótturfélagið Air Iceland Connect
með áætlunarferðir til Akureyrar, Egilsstaða, Ísafjarðar og
Vestmannaeyja.
Eftir því sem best verður séð, er eina áætlunarflugið
sem ekki er ríkisstyrkt eða nýtur ríkisábyrgðar, flugleiðin
Reykjavík-Húsavík með Flugfélaginu Erni sem skekkir
verulega samkeppnisstöðuna.
Framsýn hefur á fundum með stjórnvöldum talað fyrir
því að flugsamgöngur við Húsavík verði tryggðar með
sambærilegum hætti og gert er í dag til annarra áfanga
staða á Íslandi. Stjórnvöld geta ekki komið sér hjá því að
styðja við bakið á þeirri áætlunarleið líkt og gert er til allra

annarra áætlunarstaða á Íslandi. Það stenst einfaldlega
ekki skoðun.
Um er að ræða afar mikilvægt mál fyrir íbúa Þingeyjarsýslna
og aðra þá sem velja að ferðast til og frá svæðinu svo ekki
sé talað um atvinnulífið sem treystir á öruggt áætlunarflug
um Húsavíkurflugvöll. Framsýn mun ekki skorast undan
og því halda áfram að styðja við flugið með samningum
við Flugfélagið Erni um sérkjör fyrir félagsmenn með
sambærilegum hætti og verið hefur. Að mati félagsins þarf
meira að koma til svo hægt verði að tryggja flugsamgöngur
milli Húsavíkur og Reykjavíkur.
Þrýsta á stjórnvöld
Hvað það varðar hafa forsvarsmenn Framsýnar þegar
fundað með forsætisráðherra og Samgöngu- og sveitar
stjórnar
ráðherra um áhyggjur félagsins auk þess að
gera Samkeppniseftirlitinu viðvart. Farið verður fram
á að Samkeppniseftirlitið skoði þetta mál sér
stak
lega.
Ráðherrarnir tóku heilshugar undir áhyggjur Framsýnar
varðandi fákeppnina sem væri að myndast í innanlands
fluginu. Þingmönnum Norðausturskjördæmisins hefur
einnig verið gerð grein fyrir málinu. Áhugavert er að sjá
hvaða þingmenn það eru sem hafa sýnt málinu áhuga með
því að hafa samband við félagið og hverjir sjá ekki ástæðu
til að blanda sér í málið enda hugsanlega viðkvæmt fyrir
þá, vegna hagsmunaárekstra.
Í umsögn Samkeppniseftirlitsins um frumvörp er vörðuðu
ríkisábyrgð til handa Icelandair kemur skýrt fram að

ríkisaðstoð sem styddi við rekstur Air Iceland Connect
myndi hafa skaðleg áhrif á fyrirtæki á borð við Flugfélagið
Erni. Áhyggjur Samkeppniseftirlitsins eru þegar komnar
fram nú þegar Icelandair og Air Iceland Connect hafa
sameinað krafta sína auk þess sem Norlandair er hluti af
samsteypunni þar sem Flugfélag Íslands ehf. á eignarhlut
í Norlandair svo vitnað sé í ársreikninga félagsins 2019.
Flugfélagið Ernir á því miður ekki roð í þennan sameinaða
risa sem drottnar nú nánast yfir öllu áætlunarflugi á Íslandi
með ríkisstyrkjum og/eða ríkisábyrgð í boði stjórnvalda.
Það stefnir því í einokun í áætlunarflugi á Íslandi. Er það
æskileg þróun eða hvað?
Aðalsteinn Árni Baldursson,
formaður Framsýnar stéttarfélags

Flottasti vinnustaðurinn
Formanni Framsýnar var boðið í heimsókn til starfsmanna
Eimskips á Húsavík en fyrirtækið rekur öfluga þjónustu
starfsemi í flutningum fyrir atvinnulífið og einstaklinga á
svæðinu. Auk þess að vera með skrifstofur og vöruskemmu
á hafnarsvæðinu rekur fyrirtækið bílaverkstæði sem sér
um viðhald á bílaflota fyrirtækisins er viðkemur starfs
stöðinni en sex flutningabílar eru staðsettir á Húsavík
auk sendibíla og lyftara. Þá þarf öflugan tækjakost fyrir
hafnarstarfsemina. Á álagstímum sjá undirverktakar um
ákveðna flutninga fyrir Eimskip þegar þess þarf með. Í
heildina starfa um 20 starfsmenn í starfsstöðinni á Húsavík.
Starfsemi Eimskips á Húsavík skiptir verulega miklu máli
enda umsvifin mikil í kringum fyrirtækið. Fyrirtækið hefur
m.a. séð um að þjónusta PCC á Bakka sem er stór inn- og
útflytjandi á íslenskan mælikvarða. Ekki var annað að heyra
en að starfsmenn væru almennt mjög ánægðir með lífið og
tilveruna enda mikið lagt upp úr góðum starfsanda innan
fyrirtækisins. Áhugavert er að skoða starfsmannahaldið,
þar má sjá að hluti starfsmanna hefur starfað hjá fyrir
tækinu í áratugi sem segir mikið um vinnustaðinn. Eða
eins og einn starfsmaðurinn orðaði það, þetta er „Flottasti
vinnustaðurinn.“ Væntanlega verður hann enn þá flottari
þegar búið verður að taka starfsmannaaðstöðuna í gegn
en stefnt er að því að ráðast í breytingar á aðstöðunni á
komandi vetri gangi áætlanir eftir.

Það var Vilhjálmur Sigmundsson svæðisstjóri Eimskips á
Norðausturlandi sem leiddi formann Framsýnar um vinnu
staðinn. Þess má til gaman geta að þeir störfuðu saman
hjá Fiskiðjusamlagi Húsavíkur á árum áður og þá var nú
ýmislegt brallað. Framsýn þakkar fyrir frábærar móttökur
og góða kynningu á starfsemi Eimskips á Húsavík.
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Óvænt uppákoma hitti í mark
Óvæntar uppákomur geta verið bráðskemmtilegar og
komið fólki í opna skjöldu. Slíkt gerðist á fundi stjórnar,
trúnaðarráðs og Framsýnar – ung sem haldinn var í maí,
en nokkuð er um liðið síðan allur hópurinn hefur komið
saman á hefðbundnum snertifundi.
Mæting á fundinn var mjög góð. Var ástæða þess
ekki eingöngu bundin samviskusemi fundargesta og
eldheitum áhuga þeirra á verkalýðsmálum, heldur voru
þeir sérstaklega spenntir yfir máli sem afgreiða átti áður
en formleg dagskrá fundarins hæfist. Var það sérstaka
mál boðað var til allra nema formanns félagsins, en
ástæða þessa laumugangs var sú að undir lok síðasta árs
fagnaði Aðalsteinn Árni 60 ára afmæli og félagar hans í
stjórn, trúnaðarráði og Framsýn – ung vildu gleðja hann
sérstaklega í tilefni tímamótanna.
Þegar formaður Framsýnar mætti til fundarins brá honum
við, því hans biðu veitingar sem galdraðar höfðu verið
fram af félögum hans. Honum var afhentur krans hnýttur
úr jurtum úr þingeyskum lyngmóum, ásamt annarri mjög
persónulegri gjöf. Höfðu félagar Aðalsteins Árna í stjórn,
trúnaðarráði og Framsýn – ung farið í stúdíó Borgars
frá Brúum og tekið upp myndband þar sem þau sungu
fyrir formann sinn og hvöttu hann til þess að fara í frí.
Gjöfinni fylgdu nokkur orð frá varaformanni Framsýnar
Ósk Helgadóttur þar sem hún sagði m.a: „ Við gefum þér
gjöf sem erfitt er að meta til fjár, gefa þér eitthvað sem er
persónulegt og lifandi, einhverja ögn af okkur sjálfum og
gjöfin okkar verður ævinlega tengd þessum ágæta hópi.
Þetta erum við, við erum misjafnlega lagvillt en öll að
góðum vilja gerð til að gleðja þig… og hvað sem þér finnst,
þá situr þú upp með okkur eins og við erum. Gjöfin okkar
er ekki með skiptimiða, en hún er svo margfalt meira virði
en nokkur efnislegur auður. Þetta er okkar leið til að segja
þér hversu mikils við metum þig, fyrir óeigingjörn störf
þín í okkar þágu, fyrir fólkið í landinu, en fyrst of fremst

metum við þig sem vin okkar og félaga. Við höfum gert
okkar besta til að gera þér þennan áfanga eftirminnilegan
og þegar menn gera eins og þeir geta, mega þeir gana
stoltir frá verki“.
Það eru afar fá dæmi þess að formaður Framsýnar verði
orðlaus og þekkjast varla nokkur slík en við þessa óvæntu
og skemmtilegu uppákomu gerðist það þó og mun það
verða fært í heimildir.
Meðfylgjandi eru myndir af stjórnar- og trúnaðarráðs
mönnum sem teknar voru í stúdíó Borgars á Brúum í
Aðaldal.

Stutt í grínið, tvær fyrrverandi stjórnarkonur úr stjórn Framsýnar
tóku þátt í óvæntri uppákomu tileinkuð formanni félagsins. Þetta
voru þær Kristbjörg Sigurðardóttir fyrrverandi varaformaður og
Kristrún Sigtryggsdóttir. Eftir stuttar tækifærisræður og myndband
þar sem sjá mátti verkalýðsforingja víða um land og rúmlega
það færa formanni Framsýnar afmæliskveðjur færðu þær honum
afmælisgjafir. Að sjálfsögðu þakkaði formaður stjórnarkonunum
fyrir veglegar gjafir og falleg orð í hans garð.
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Nýtt skip til Raufarhafnar

Útskrift af Félagsliðabrú

Formaður Framsýnar leit við í Hafnarfjarðarhöfn þegar
Jökull ÞH var við það að fara í sína fyrstu veiðiferð fyrir
GPG-Fiskverkun. Aðalsteini Árna var boðið að skoða skipið
sem er allt hið glæsilegasta. Gunnlaugur Karl eigandi
GPG var að sjálfsögðu ánægður með skipið sem og aðrir í
áhöfninni. Framsýn óskar GPG og áhöfn til hamingju með
glæsilegt skip en fyrirtækið er með starfsemi á Húsavík og
Raufarhöfn á félagssvæði Framsýnar og veitir fjölda fólks
atvinnu bæði á landi og sjó auk þess að vera með stærri
greiðendur til Framsýnar.

Þekkingarnet Þingeyinga útskrifaði nýlega 12 nemendur
af Félagsliðabrú við hátíðlega athöfn á Fosshótel Húsavík.
Athöfnin var aðeins minni í sniðum en upphaflega var
áætlað til að tryggja að farið yrði eftir fjöldatakmörkunum.
Hver nemandi mátti því aðeins bjóða einum gesti með
sér. Úr varð mjög skemmtileg og þægileg stund þar sem
nemendur, fjölskyldumeðlimir, starfsfólk Þekkingarnetsins
og nokkrir af kennurum komu saman og fögnuðu þessum
flotta áfanga. Flestir sem luku náminu eru félagsmenn í
Framsýn og Starfsmannafélagi Húsavíkur.
Félagsliðabrúarnámið er sniðið að þörfum fólks sem
starfar við umönnun aldraðra, sjúkra, fatlaðra og/eða við
heimaþjónustu. Það er einingabært og kennt samkvæmt
aðalnámskrá framhaldsskóla. Námið skiptist niður á fjórar
annir og stendur því yfir í tvö ár.
Stéttarfélögin óska útskriftarnemendum innilega til
hamingju með áfangann um leið og þau hvetja félags
menn til að kynna sér námsframboðið sem er í boði hjá
Þekkingarneti Þingeyinga á hverjum tíma. Þá minna
stéttarfélögin félagsmenn á námsstyrki sem eru í boði
hjá stéttarfélögunum. Um er að ræða veglega styrki. Frétt
þessi byggir á heimildum sem fram koma á heimasíðu
Þekkingarnets Þingeyinga sem jafnframt lánaði okkur
meðfylgjandi mynd af útskriftarhópnum.

Útgerðarmenn ræða málin. Gunnlaugur Karl eigandi GPG og Aðal
steinn Ómar Ásgeirsson útgerðarmaður á Ísafirði.

Þórður skipstjóri var mjög ánægður með nýja skipið og sá því fulla
ástæðu til að brosa.

Glæsilegur útskriftarhópur. Standandi f.h. Kristín Ragnarsdóttir,
Svanhvít Jóhannesdóttir, Anita Hólm Sigurðardóttir, Einar Víðir
Einarsson, Erla Rögnvaldsdóttir. Sitjandi f.h. Hólmfríður Svein
björnsdóttir, Ásta Petrína Benediktsdóttir, Bergljót Friðbjarnardóttir,
Lilja Sigurðar
dóttir, Rannveig Þórðardóttir. Á myndina vantar
Valgerði Friðriksdóttur og Anítu Dröfn Reimarsdóttir.
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Fræðsla
fyrir alla!
Á fræðsluvef Íslandsbanka finnur þú
áhugaverð myndbönd, fræðandi greinar,
góð ráð og upplýsingar um fræðslufundi
islandsbanki.is/fraedsla

24

Fré t t a bré f stét t a r féla ga n n a í Þ in gey j a rsýslu m

