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Í vor eru þrjú og hálft ár síðan Eljan 
kom út í fyrsta sinn.  Markmiðið með 
útgáfunni er að upplýsa félagsmenn um 
þjónustu stéttarfélaganna. Í vetur hefur 
verið unnið að mörgum stórum verk
efnum. Fyrst ber að nefna kjarasamninga 
félaganna. Fyrr á þessu ári var skrifað 
undir kjarasamninga á almennum 
vinnu markaði. Enn er samningum 
ólokið við sveitarfélög og einstaka 
stofn anir. Dæmi um annað stórt 
verkefni sem félögin hafa komið að er 
samvinna við Fræðslunetið um kynn
ingu á raunfærnimati. Sólveig R. 
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Báran, stéttarfélag og Verslunar manna
félag Suðurlands eiga samtals átta orlofs
hús og íbúðir sem staðsett eru á Suður
landi og Akureyri. Báran hefur að auki 
skipt á einu húsa sinna við Eflingu, hús 
við Flúðir hefur verið skipt út fyrir hús 
Eflingar í Borgarfirði. Nýting hefur verið 
góð og fer sífellt vaxandi. Fyrir utan 
sumarúthlutunina þá er mikið um að fólk 
dvelji um helgi utan orlofstíma enda eru 
húsin staðsett í þægilegu ökufæri við 
helstu þéttbýlisstaði.

Húsin eru öll vel búin, með gistiplássi 
fyrir 5  10 manns með góðu móti. 
Fleirum má koma fyrir með lítilli fyrir
höfn. Hægt er að taka á móti stærri hópum 
til dæmis í mat.  Heitur pottur er við öll 
sumarhúsin en ekki við íbúðirnar. 

Stéttarfélögin hvetja félagsmenn sína til 
að kynna sér hvað er í boði. Óhætt er að 
fullyrða að ýmsum, sem ekki hafa hugleitt 
þennan möguleika, á eftir að koma á óvart 
hversu vel er að fólki búið í þessum 
húsum fyrir það lága verð sem húsin eru 
leigð á.

Orlofshús

Kristinsdóttir verkefnastjóri Fræðslu
netsins kynnir þessi raunfærniverkefni. 
í blaðinu er einnig viðtal við Heimi 
Bates sem lokið hefur raunfærnimati í 
skrifstofu og verslunargreinum. Gils 
Einarsson fjallar um sögu kaupfélaganna 
í Árnessýslu. Hluti af  þjónustu félag
anna eru aðstoða ungt fólk sem telur 
hafa verið brotið á sér í sumarstarf.  Í 
blaðinu er grein sem ber nafnið „Ertu 
búin(n) að fá vinnu í sumar“. Þar eru 
mikilvægar upplýsingar fyrir ungt fólk 
sem er að fara á vinnumarkað í fyrsta 
sinn.
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Aðalfundur Bárunnar, stéttarfélags 
var haldinn þann 5. maí s.l. Góð 
mæting var á fundinum og er það 

alltaf  gleðiefni þegar fundarsókn á fundum 
hjá stéttarfélögunum fer fram úr björtustu 
vonum. 

Félagsmenn Bárunnar, stéttarfélags eru 
2.626 (þeir sem greitt hafa eitthvað til 
félagsins á liðnu ári). Konur er 1.231 og 
karlar eru 1.395. Heildariðgjöld vegna 
ársins 2013 eru 107 milljónir samanborið 
við 95 milljónir árið 2012 og er það um 
11% aukning í formi iðgjalda. Hagnaður 
sem ég kýs að kalla afkomu félagsins er 30 
milljónir samanborið við 12,3 milljónir 
vegna ársins 2012. Eignir félagsins eru 
orðnar 441 milljón en voru 412 milljónir 
árið 2012. Þar sem afkoma félagsins er 
nokkuð góð var sú ákvörðun tekin að auka 
réttindi vegna sjúkrastyrkja. Aðalfundur 
staðfesti eftirfarandi samþykktir sjúkra
sjóðs: 

1.  Hækkun vegna meðferðar hjá 
sjúkraþjálfara, sjúkranuddara og 
kírópraktors úr 1.500 kr. í 2.000 kr. 
hvert skipti.

2.  Styrkur vegna samtalsmeðferðar 
hækkar úr 3.000 kr. í 5.000 kr.

3.  Greitt verði kr. 120.000 vegna 
laseraðgerðar.

4.  Styrkur vegna tannlæknakostnaðar  
verði 4.000 kr. á hverju 12 mánaða 
tímabili (hugsað sem niðurgreiðsla 
af  reglulegu eftirliti).

Aðrir styrkir eru óbreyttir.

Báran, stéttarfélag hefur verið að vaxa og 
dafna. Bæði hvað varðar fjölgun félags
manna og afkomu félagsins. Trúnaðarmenn 

Heil og sæl, kæru félagar!
eru búnir að fara í gegnum mörg námskeið 
og eru fundir með trúnaðarmönnum 
orðnir mun líflegri og málefnalegri en áður. 
Þar fæðast margar góðar hugmyndir. Það 
er hverju félagi nauðsynlegt að hafa öfluga 
trúnaðarmenn og við erum svo lánsöm að 
tilheyra þeim hópi. Á páskafundi 
trúnaðarmanna var farið í svona hugar
flugsvinnu þar sem komu fram ákveðnir 
punktar frá trúnaðarmönnum hvað varð
andi starfsemi félagsins. Ýmislegt kom í ljós 
bæði hvað gott er og hvað betur má fara. 
Unnið verður út frá þessum punktum á 
næstu misserum.

Það er að mörgu að huga þegar kemur að 
starfi stéttarfélaganna. Að vera formaður í 
stéttarfélagi er fjölbreytt, viðamikið og 
skemmtilegt starf. Fljótlega eftir að ég tók 
við keflinu var farið í hugarflugsvinnu 
varðandi starfsemi félagsins með stjórnum 
og trúnaðarmönnum í samstarfi við þau 
stéttarfélög sem við erum í samvinnu við 
hér á Austurvegi 56 á Selfossi. Ýmsar 
hugmyndir voru reifaðar. Ákveðið var að 
efla þjónustu við félagsmenn með góðu 
starfsfólki, styrkja trúnaðarmannakerfið, 
styrkja stöðu félagsins innan verka lýðs
hreyfingarinnar, gera félögin sýnilegri 
ásamt því að skapa betra aðgengi að 
upplýsingum. 

Það má aldrei sofna á verðinum því 
daglega eru nýjar áskoranir og við verðum 
ávallt að endurskoða hlutina og taka 
stöðuna upp á nýtt. Hlutverk okkar til 
framtíðar er ekki síst að efla stéttar
félagsvitund sérstaklega þeirra sem yngri 
eru. Við höfum sett upp Facebook síðu 
fyrir félagið eins og ungi ræðumaðurinn 
Guðmundur Snæbjörnsson frá 1. maí í 
fyrra lagði til. Við erum komin inn í flesta 

skóla á okkar svæði með kynningar á 
stéttarfélögunum og einnig í vinnuskóla 
sveitarfélagsins hér á svæðinu. Við höfum 
verið virk í vinnustaðaheimsóknum og 
þykir mér það einn af  mörgum skemmti
legum þáttum sem fylgja starfinu. 

Við höfum reynt að finna fúsar hendur 
til verka í félaginu því ekkert félag er 
sterkara en félagsmennirnir sjálfir. Hlutverk 
hvers félags er að stórum hluta gerð 
kjarasamninga og sú vinna sem því fylgir. 
Eins og áður hefur komið fram er mikið 
verk fyrir höndum þar og gott að vita af  
öflugum hópi á bak við það ferli. Við 
þurfum að láta rödd okkar heyrast eins og 
hingað til og okkar meginmarkmið er að 
vekja athygli á hversu lág lægstu launin eru. 
Það má segja að þau séu ekki nokkrum 
manni bjóðandi. Kæru félagar að lokum vil 
ég þakka stuðning  ykkar til formanns í 
félaginu á nýliðnum aðalfundi og um leið 
vonast ég til að sjá sem flesta taka þátt í 
starfi og starfsemi félagsins á málefnalegum 
nótum.

Halldóra Sigr. Sveinsdóttir formaður 
Bárunnar, stéttarfélags

Í vetur heimsótti Halldóra S. Sveinsdóttir formaður 
Bárunnar trúnaðarmenn á félagssvæðinu og fór yfir stöðu 
mála vegna kjarasamninga. Hún fór einnig yfir störf  

trúnaðarmanna og væntingar þeirra til þjónustu félagsins. 
Fjölmargar góðar hugmyndir komu frá trúnaðarmönnum. 
Þessu var fylgt eftir með fundi með trúnaðarmönnum sem 
haldinn var fyrir páska. Þar unnu trúnaðarmenn í hópum við 
að koma með tillögur um bætta þjónustu við trúnaðarmenn. 

Formaður á ferðinni
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Greiðslur fyrir tímamælda 
ákvæðis vinnu í ræstingum 
breytt ust með nýjum kjara

samningum. Megin breytingin felst í því 
að nú er verið að taka mið af  því 
samnings umhverfi sem gildir almennt 
fyrir félags menn innan Starfs greina
sambands Íslands (SGS) þar sem álags
tímabil fyrir eftirvinnu hefst kl. 17.00 
virka daga og mun sama launatafla gilda 
fyrir ákvæðisvinnu í ræstingu og gildir hjá 
öðrum starfshópum. 

Tímamæld ákvæðisvinna við ræstingu 
er greidd samkvæmt þremur megin kjara
samningum sem gilda hjá SGS, þ.e. 
samningum á almenna markaðnum við 
Samtök atvinnulífsins, samningum við 
Sam band íslenskra sveitarfélaga og við 
ríkið. 

Meginbreytingin felst í því að nú er 
verið að taka mið af  því samningsumhverfi 
sem gildir almennt fyrir félagsmenn 
innan Starfsgreinasambands Íslands þar 
sem álagstímabil fyrir eftirvinnu hefst kl. 
17.00 virka daga. Í kjarasamningi við 

Breytingar á greiðslum í ræstingum
Samtök atvinnulífsins mun álagstímabilið 
breytast í áföngum, þar sem að frá 1. janúar 
2015 fer það úr klukkan 18.00 í 17.00 og úr 
klukkan 07.00 í 08.00.

Þá er einnig nýmæli að lágmarkstaxtar 
fyrir tímamælda ákvæðisvinnu í ræstingum 
taka framvegis mið af  gildandi launatöflu 
líkt og ræsting í tímavinnu og ræsting í 
vaktavinnu. Sú breyting þýðir jafnframt að 
starfs aldurshækkanir munu gilda fyrir þá 
sem vinna í ákvæðisvinnu. Ákvæðis vinnu
álag fyrir tímamælda ákvæðisvinnu er 20%, 
þar af  er 8% álag fyrir neysluhlé. Í kjara
samningi við Samtök atvinnulífsins er lág
markstaxti fyrir tímamælda ákvæðisvinnu 
við ræstingar launaflokkur 2, auk 20% 
ákvæðisvinnuálags. Til viðbótar kemur 
33% eftirvinnuálag virka daga á kvöldin og 
45% álag á nóttunni og um helgar. Fyrir 
vinnu umfram 40 stundir á vikur er greitt 
80% yfirvinnuálag.

Líkt og ávallt hefur gilt fyrir tímamælda 
ákvæðisvinnu í ræstingu er mjög mikilvægt 
að skrifleg verklýsing ásamt ræstingar
tíðniteikningu liggi fyrir sem afmarkar skýrt 

það sem þrífa á og með hvaða áherslum. 
Tekið skal fram á hvaða tíma dags svæðið 
skal ræst og hve oft. Ekki var greitt 
sérstakt ákvæðisvinnuálag í því greiðslu
fyrirkomulagi sem gilti áður heldur átti 
ávinningurinn að felast í því að ljúka 
verkinu á skemmri tíma en sem nam 
þeim vinnustundafjölda sem greidd ir 
voru. Nýtt fyrirkomulag ætti því alla 
jafna að fela í sér að greiddir verði færri 
tímar fyrir verkið. Það er þó með afar 
misjöfnum hætti hvernig slík breyting 
verður hjá hverjum og einum starfmanni 
og því mikilvægt að verklýsingar séu 
skýrar.

Fyrirkomulag ræstingarvinnu fyrir 
tíma vinnu og vaktavinnu er óbreytt. Lág
markstaxtar fyrir tímavinnu eða dag
ræstingu er launaflokkur 2 í kjara
samningi við Samtök atvinnulífsins og 
greiðist 80% yfirvinnuálag eftir kl. 17.00 
virka daga og um helgar. Lágmarkstaxtar 
fyrir ræstingu í vaktavinnu er launaflokkur 
6 í kjarasamningi við Samtök atvinnu
lífsins þar sem vaktir þurfa að vera 
fyrirfram skipulagðar og getið um það í 
ráðningar samningi.

Samningar Bárunnar, eins og annarra 
aðildarfélaga Starfsgreinasambands 
Íslands, voru lausir þann 30. 

nóvember sl. Í kröfugerð Starfsgreina
sambandsins var farið fram á tuttugu 
þúsund króna hækkun á lægstu taxta og 
blandaða leið krónutölu og prósentu
hækkana. Markmiðið var að færa lægstu 
taxta nær raunverulegum lífskjaravið
miðum. 

Viðræður höfðu staðið yfir um hríð en 
lítið þokast í samkomulagsátt. Afstaða 
viðsemjenda okkar var að lítið sem ekkert 
svigrúm væri til launahækkana og voru þeir 
ekki til viðræðu um annað en launaliði 
samningsins. Í boði var 2% launahækkun 
en samninganefnd SGS hélt fram þeirri 
stefnu að hækka þyrfti lægstu laun umfram 
aðra.

Deilunni var vísað til Ríkissáttasemjara 
en lítið gerðist. Þann 17. desember var 
komið að þeim tímapunkti að samninga
viðræðum var slitið og ekki lá annað fyrir 
en að halda heim og taka upp þráðinn að 
loknum jólum. Óformlegar viðræður milli 
samninganefndar ASÍ og SA héldu samt 
áfram og 20. desember var samninganefnd 
SGS kölluð til fundar. Þá lágu fyrir drög að 

Kjarasamningar Bárunnar á almennum vinnumarkaði

samkomulagi. Þann 21. desember var síðan 
skrifað undir samning með fyrirvara um 
samþykki félagsmanna. Fimm formenn 
neituðu að skrifa undir, þar með talinn 
formaður Bárunnar, Halldóra Sigríður 
Sveinsdóttir. Hún lét þess getið í fjölmiðlum 
að hún hefði talið samninginn sem lá á 
borðinu svo langt frá þeim markmiðum 
sem lagt var upp með, að hún hefði ekki 
talið sig hafa umboð til að skrifa undir. 
Fleiri formenn sem neituðu að skrifa undir 
tóku undir þetta sjónarmið. Samningurinn 
var hinsvegar lagður fram til atkvæða
greiðslu félagsmanna eins og lög gera ráð 
fyrir. Báran hélt sína atkvæða greiðslu 
rafrænt, fyrst félaga Starfsgreina sam bands
ins.

Í stuttu máli þá var samningurinn felldur 
með töluverðum mun á félagsvæði Bár

unnar. Sama átti við í flestum félögum 
SGS. Hann var felldur í 14 félögum en 5 
samþykktu. Kjörsókn var almennt dræm 
og má leiða líkur að því að innihald 
samningsins hafi vakið litla hrifningu 
félagsmanna enda var niðurstaðan í sam
ræmi við það. Verðhækkanir, bæði orðnar 
og boðaðar, hækkun launa stjórn enda og 
vægast sagt snautlegt framlag ríkisins, 
hleypti illu blóði í fólk. Þann 20. febrúar 
lagði Ríkissáttasemjari fram sátta tillögu þar 
sem heldur var bætt í og var sú tillaga 
samþykkt af  öllum félögum nema einu. 
Nýr kjarasamningur tók gildi frá 1. febrúar 
og inniheldur hann meðal annars ein
greiðslu upp á kr. 14.600, kr. 10.000 ofan á 
orlofsuppbót og kr. 20.000 ofan á des
ember uppbót. Lægstu laun fá sérstaka 
hækkun og verða lágmarkslaun hér eftir kr. 
214.000 í stað 204.000 áður. 

Sem hér má sjá er ljóst að fæst af  
samningsmarkmiðum SGS hafa náðst en 
lagt er inn í nýtt ár með það í huga að halda 
áfram með kröfugerðina og taka slaginn að 
ári. Mikil vinna er framundan og við 
munum þurfa að bretta upp ermar og láta 
finna hressilega fyrir okkur í aðdraganda 
samninga að ári.

Hjalti Tómasson



Fjölmenni mætti á opinn fund 
Verslunarmannafélags Suðurlands 
um stöðu og framtíð verslunarinnar 

á Suðurlandi. Fundurinn var haldinn 8. 
apríl s.l. í kjölfar vel heppnaðs aðalfundar 
félagsins þar sem hefðbundin aðalfundar
störf  voru tekin fyrir. 

Á aðalfundinum voru Kristjáni Hálf
dánarsyni þökkuð farsæl störf  í stjórn 
félagsins á síðustu árum en hann hætti 
formlega í stjórn á fundinum. Á opna 
fundinum voru Kristín Hafsteindóttir, 
verslunarstjóri Lindarinnar á Selfossi og 
Guðmundur Þór Guðjónsson, fjármála
stjóri Jötun véla á Selfossi frum mælendur. 
Þau sögðu frá fyrirtækjum sínum á 
skemmtilegan og jákvæðan hátt og 
svöruðu fjölmörgum spurningum 
fundarmanna.

Góður andi var á fundinum og komu 
margar mjög skemmtilegar hugmyndir 
fram um það sem Verslunarmannafélagið 
og verslanir á Suðurlandi gætu gert saman.

Fjölmenni á opnum fundi um stöðu verslunarinnar

Góð mæting var á fundinn og setið í öllum sætum.

Kristín Hafsteinsdóttir framkvæmdastjóri 
tískuvöruverslunarinnar Lindarinnar sagði frá könnun 
sem verslunin gerði síðasta sumar um búsetu 
viðskipavina sinna.

Gils Einarsson formaður VMS þakkar Kristjáni Hálfdánarsyni fyrir vel unnin störf sem 
stjórnarmaður félagsins. En hann gekk úr stjórn á aðalafundinum.

Guðmundur Þór Guðjónsson fjármálastjóri Jötun véla ræddi um  
starfsmannastefnu fyrirtækisins.
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Aðalfundur Bárunnar, stéttarfélags 
var haldinn mánudaginn 5. maí sl. 
Fjölmenni var á fundinum, setið í 

hverju sæti í sal og fram á gangi. Magnús 
Norðdahl var kjörinn fundarstjóri og Jó
hanna Guðmundsdóttir ritari. Formaður 
las skýrslu stjórnar og fór yfir það helsta 
sem gerst hafði á starfsárinu. Þar kom 
meðal annars fram að það fjölgar jafnt og 
þétt í félaginu og starfsemin fer vaxandi. 
Mikil áhersla hefur verið lögð á að efla 
trúnaðarmannakerfi félagsins og skapa 
tengsl við vinnustaði og atvinnurekendur. 
Ársreikningar félagsins voru kynntir og 
lagðir fyrir fundinn. Nokkur umræða skap
aðist um reikningana en rekstur félags ins 
stendur í miklum blóma og gefur félaginu 
aukið svigrúm í þjónustu sinni við félags
menn. Í því ljósi lagði stjórn fram ákveðnar 
tillögur fyrir fundinn um breyt ingar á 
reglugerð sjúkrasjóðs. Þar var ákveðið að 
bæta í ýmsa styrki og að auki kemur inn nýr 
liður varðandi tann lækna kostnað. Þess má 
geta að ársreikningar eru aðgengilegir á 
skrifstofu félagsins. 

Halldóra endurkjörin formaður

Að þessu sinni var kosið til tveggja ára í 
embætti formanns. Halldóra S. Sveinsdóttir 
sitjandi formaður bauð sig fram til 
endurkjörs en einnig barst framboð frá 
Vernharði Stefánssyni mjólkurbílstjóra. 
Frambjóðendurnir fluttu framboðsræður 
og síðan var gengið til kosninga. Niður
staðan varð sú að Halldóra var endurkjörin 
formaður til næstu tveggja ára. Einn 
stjórnarmaður sagði sig úr stjórn, Loftur 
Guðmundsson en hann heldur til nýrra 
starfa í öðru landi. Stjórnarmenn og 
starfsmenn Bárunnar þakka Lofti fyrir gott 
samstarf. Í hans stað tekur sæti í stjórninni 
Jón Þröstur Jóhannesson en hann hefur 
verið varamaður í stjórn.

Frábærum aðalfundi lauk síðan með 
skemmtilegu uppistandi Sólmundar Hólm 
en hann á ættir að rekja til Hveragerðis. 
Hann náði upp frábærri stemningu.

Halldóra S. Sveinsdóttir

Vernharður Stefánsson

starfsendurhæfingarsjóður 
á Suðurlandi

virk.is

Er heilsubrestur að ógna vinnugetu þinni?
Þjónusta VIRK er fyrir einstaklinga sem búa við heilsubrest  

sem hindrar þátttöku í launuðu starfi,  
en stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði.

Ráðgjafar Virk starfsendurhæfingar á Suðurlandi  
bjóða upp á viðtalstíma á Selfossi, Þorlákshöfn, Hveragerði,  

Hellu, Hvolsvelli, Vík og Kirkjubæjarklaustri.
Upplýsingar á Þjónustuskrifstofu 
stéttarfélaganna í síma 480 5000
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Nú er ráðningum í sumarstörf  að ljúka. Unga fólkið 
streymir út á vinnumarkaðinn til að vinna sér inn aur og 
létta, tímabundið, álaginu á veski foreldra og ættingja.

Reynslan sýnir okkur að unga fólkið veltir því sjaldan fyrir sér 
hvort verið sé að greiða eftir kjarasamningum. Ánægjan yfir því að 
fá vinnu er ofar flestu öðru. Einnig skortir oftast þekkingu á þeim 
réttindum og skyldum sem fylgja vinnunni. Af  því tilefni viljum 
við koma eftirfarandi á framfæri:
Það er ein meginregla í gangi samkvæmt lögum og kjara
samningum:

Ekki má greiða laun eða bjóða upp á kjör sem eru undir 
gildandi kjarasamning hverju sinni.
Gæta skal að því að kaup og kjör standist kjarasamning að 
lágmarki. Annað er lögbrot. Það er líka óleyfilegt að semja sig 
niður fyrir samninginn, þrátt fyrir að báðir aðilar séu sáttir. Þetta 
er mjög mikilvægt.

Það er ekkert í kjarasamningum sem heitir jafnaðarkaup. 
Það er góð regla að þegar boðið er upp á eina krónutölu fyrir unna 
klukkustund þá liggi það fyrir hvað er lagt til grundvallar þegar 
þessi tala er fundin út. Hvað er innifalið í þessari tölu? Hver er 
vinnutíminn, í hverju felst vinnan? Algengt er, að þegar fólk sættir 
sig við jafnaðarkaup þá er það um leið að taka á sig launalækkun.

Það er kallað að vinna svart þegar laun eru þegin án þess að 
þeim fylgi launaseðill og greitt sé til samfélagsins það sem 
lög segja til um.
Ef  launþegi samþykkir, eða fer fram á að vinna svart þá er hann 
ekki bara að brjóta lög heldur er hann um leið að afsala sér 
mikilvægum réttindum. Hann á ekki veikindarétt, hefur ekki 
uppsagnarfrest, er ekki slysatryggður, á engan rétt til orlofs og 
ávinnur sér ekki rétt til atvinnuleysisbóta. Rísi ágreiningur við 
vinnuveitanda er hann alltaf  í lakari stöðu en atvinnurekandinn. 
Vinnuveitandinn getur leyst ágreininginn á þann einfalda hátt að 
reka þann sem er óánægður og sá óánægði hefur enga leið til að 
leita réttar síns.

Það er óheimilt að láta fólk vinna launalaust á svokölluðum 
reynslutíma. 
Vinna getur aldrei verið launalaus, jafnvel þó fólk sé tekið inn til 
reynslu. Mörg dæmi eru um að fólk hafi skilað upp í viku vinnu án 
þess að fá laun.
Ef  þú ert í einhverjum vafa um kaup eða kjör hafðu þá samband 
við stéttarfélagið þitt og fáðu úr því skorið hvort rétt er staðið að 
málum.

Ertu búin(n) að fá vinnu í sumar?

Í kjarasamningum er ekkert sem heitir 
jafnaðarkaup. Sú aðferð að finna út 
svokallað jafnaðarkaup, að taka 

meðaltal dagvinnu og yfirvinnu stenst 
hvorki lög né kjarasamninga ef  laun tryggja 
ekki viðkomandi launamanni lágmarkslaun 
samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Í kjarasamningum eru ákvæði um laun 

Jafnaðarkaup

Á aðalfundi Verslunarmannafélags 
Suðurlands sem haldinn var 8. 
apríl  síðastliðinn var samþykkt 

ályktun um að heimila stjórn félagsins að 
kanna möguleika á sameiningu félagsins 
við önnur verslunar eða verkalýðs
félög.  Markmiðið er að kanna hver ávinn
ingur er fyrir félagsmenn að sameinast. 
Niðurstaða viðræðna  á að liggja fyrir eigi 
síðar en á næsta aðalfundi sem haldinn 
verður eftir ár.

Aðalfundur VMS felur stjórn að kanna ávinning af sameiningu

Ályktunin í heild:

„Aðalfundur Verslunarmannafélags Suðurlands (VMS) haldinn 8. apríl 2014 á 
Selfossi samþykkir að heimila stjórn félagsins að kanna möguleika á sameiningu 
félagsins við VR, Verslunarmannafélag Suðurnesja eða önnur verkalýðsfélög 
með hagsmuni félagsmanna og félagsins í huga. Niðurstaðna viðræðna liggi eigi 
síðar fyrir en á aðalfundi VMS í apríl 2015, eða eftir ár“.

fyrir dagvinnu og yfirvinnu auk ákvæða um 
ýmis konar álagsgreiðslur, vinnutíma 
starfsmanna, orlofsréttindi, o.m.fl. 
Kjarasamningar hafa almennt gildi á 
vinnumarkaði skv. lögum um starfskjör 
launafólks og skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda nr. 55/1980. Hin lögbundna 
staða kjarasamninga hefur m.a. þau áhrif  

að ákvæði í ráðningarsamningi starfsmanns 
og atvinnurekanda um lakari kjör en 
kjarasamningur kveður á um eru ógild og 
ekki bindandi. Aðilum er á hinn bóginn 
frjálst að semja um hærri laun og meiri 
réttindi en viðkomandi kjarasamningur 
gerir ráð fyrir.
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Fjöldi fólks tók þátt í 1. maí kröfugöngu á Selfossi í blíðskaparveðri. Gangan var upphafið að hátíðahöldum á 
baráttudegi verkalýðsins á Selfossi. Lúðrasveit Selfoss og félagar úr hestamannafélaginu Sleipni fóru fyrir 
göngumönnum og gengu fylktu liði frá Austurvegi 56 að Hótel Selfossi þar sem hátíðahöldin fóru fram.

Ögmundur Jónasson fyrrverandi formaður BSRB hélt hátíðarræðu dagsins og Mjöll Einarsdóttir fulltrúi eldri 
borgara á Selfossi tók síðan við. Milli atriða flutti Karlakór Selfoss nokkur lög í tilefni dagsins. Unga kynslóðin 
kunni vel að meta Sveppa og Villa sem héldu uppi miklu stuði. Stéttarfélögin buðu börnum í stuttan reiðtúr í 
hestagerði og pylsur bakvið hótelið. Blöðrurnar hennar Marie vöktu mikla lukku að venju meðal þeirra yngstu. 
Félagar úr Bifreiðaklúbbi Selfoss sýndu einnig stórglæsilega fornbíla.  
Um 600 manns mættu í kaffi.

Fjölmenni í 1. maí göngu
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Öldin sem leið var öld hinna mestu 
breytinga í íslensku þjóðlífi frá 
Íslandsbyggð. Á þessari öld 

færðust íslendingar frá örbyrgð til alsnægta. 
Stofnun Kaupfélaganna var eitt af  þeim 
sporum sem stigin voru í upphafi tuttugustu 
aldar til þess að gera Ísland að því landi 
sem við búum á í dag. Segja má að 
kaupfélögin hafi verið lífæð liðinnar aldar.

Fyrsta kaupfélagið innan samvinnu
hreyfingarinnar, Kaupfélag Þingeyinga, 
stofnað að Þverá í Laxárdal 20. febrúar 
1882. Aðal forkólfar að stofnun þess voru 
Jakob Hálfdánarson á Grímsstöðum og 
Benedikt Jónsson á Auðnum. Hinn 20. 
febrúar 1902 var Sambandskaupfélag 

Þingeyinga stofnað að Ystafelli í Köldukinn, 
með aðild Kaupfélags Þingeyinga, 
Kaupfélags NÞingeyinga og Kaupfélags 
Svalbarðseyrar. Miðað er við þennan fund 
sem upphaf  Sambands íslenskrs 
samvinnufélaga. Þrjú kaupfélög utan 
Þingeyjarsýslna ganga til liðs við ,,Sam
bands kaupfélagið” 1907 og nafninu þá 
breytt í ,,Sambandskaupfélag Íslands”. 
Meðal þeirra er Kaupfélag Eyfirðinga með 
Hallgrím Kristinsson kaupfélagsstjóra í 
broddi fylkingar. Hann hefur þá átt 
frumkvæði að því ári áður að taka upp 
svokallað Rochdaleskipulag hér á landi, 
sem m.a. gekk út á það að skipta út 
tekjuafgangi um hver áramót til bænda í 

samræmi við innkaup hvers og eins. Árið 
1910 er nafninu breytt í „Samband íslenskra 
samvinnufélaga”.

 Á Suðurlandi voru stofnuð Kaupfélög í 
Vestur Skafta fells sýslu, Rangárvalla og 
Árnes sýslu.

Kaupfélag Hall geirseyjar var stofnað 
1919 en þar hafði verið löggiltur verslunar
staður frá 1897. Að stæður til uppskipunar á 
sandinum voru erfið ar. Útibú voru í 
Þykkvabæ og við Holtsós (síðar Seljal andi). 
Smá saman fluttist starfsemin á Hvolsvöll 
og var útibúið þar stofnað 1930 og þremur 
árum síðar voru aðalstöðvarnar fluttar 
þangað. Þá voru allar aðstæður til 
vöruflutninga gjörbreyttar vegna brúnna 

Kaupfélögin

- lífæð liðinnar aldar

Hákon Halldórsson við störf í trésmiðju KÁ á sjötta áratugnum.  
Ljósmyndari óþekktur.

Kaupfélag Skaftfellinga í Vík í Mýrdal.  Ljósmyndari óþekktur.

Kaupfélag Árnesinga í jólabúningi á sjötta áratugnum. 
Ljósmyndari: Jóhann Þór Sigurbergsson.
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yfir Þverá, Affall og Ála 1932 og Markarfljót 
1933. Brúarfoss var síðasta skipið, sem 
skipað var upp úr á sandinn vorið 1933. 

Kaupfélag Hallgeirseyjar sameinaðist 
Kaupfélagi Rangæinga á Rauðalæk 1948. 
KR varð þekkt m.a. fyrir hönnun og 
framleiðslu sína á ýmsum tækjum til 
landbúnaðar s.s baggatínum, heyblásurum 
ofl. Á Hellu var Kaupfélagið Þór stofnað. 
Það kaupfélag var ekki innan vébanda SÍS 
en þjónaði mörgum Rangæingum líkt og 
KR enda voru ekki allir samvinnumenn á 
þessum árum frekar en í dag.

Kaupfélag VesturSkaftfellinga hafði 
starfstöðvar í Vík og á Kirkjubæjarklaustri 
og þjónuðu þeir svæðinu frá Lómagnúpi að 
Jökulsá á Sólheimasandi og bauð eins og 
hin kaupfélögin upp á víðtæka þjónustu við 
heimamenn.

Kaupfélag Árnesinga var stofnað 1930 
eða eins og segir í bókinni „Baráttan við 
fjallið“ bls 67: 

Laugardaginn 1. nóvember 1930 var 
haldinn fundur að Ölvesárbrú. Fundarefni: 
Stofnun kaupfjelags fyrir Árnessýslu. 

Eignir Egils Thorarensens frá Kirkjubæ 
á Rangárvöllum, sem hafði rekið verslun 
við brúna, voru keyptar og Egill gerður að 

fyrsta kaup félags
stjóra KÁ. Um
svifin juk ust jafnt 
og þétt og sá m.a. 
KÁ um alla flutn
inga fyrir Mjólk ur 
bú Flóa manna 
a.m.k. í Árnes  sýslu 
og alla flutninga til 
Reykja     víkur. Þegar 
best lét voru 40 
bílar í dag legum 
ferðum fyrir félag
ið. Versl unar útibú 
voru stofnuð á 
Stokk seyri, Eyrar
bakka, Þor láks
höfn, Hvera gerði 

og Laugar vatni. Rekstur KÁ náði þvi sem 
næst yfir allar þarfir héraðsins í þjónustu frá 
sjónum til sveita. Eitt var það þó sem KÁ 

kom aldrei nálægt en það var 
slátrun, annað samvinnufélag sá um 
þau mál á svæðinu, Sláturfélag 
Suðurlands.

Kaupfélagið Höfn var stofnað og 
var það líkt og Þór á Hellu ekki 
innan vébanda SÍS. Höfn á Selfossi 
hafði talsverð umsvif  í 
verslunarrekstri, einnig rak það 
sláturhús og kjötvinnslu 

Nú er hún „Snorrabúð stekkur“ 
og öll þessi kaupfélög hafa lagt upp 
laupana og helsta minning um þau 
er að finna á stórmerkilegu 
Kaupfélagssafni sem er til húsa á 

Hvolsvelli. Allir þeir sem vilja kynna sér 
þessa sögu eru hvattir til að heimsækja 
safnið.

Gils Einarsson

Framsóknarblaðið, 
Vestmannaeyjum, 
9. nóvember 1955

Tvö kaupfélög opnuðu 1. nóv. sl. 
fullkomnar sjálfsafgreiðslu matvöru
verzlanir og tóku þar með upp 
verzlunarkerfi sem hefur gerbreytt 
matvöruverzlunum í Vestur Evrópu og 
Ameríku á síðustu árum. 
Sjálfsafgreiðsluverzlanirnar eru hjá 
Kaupfélagi Árnesinga á Selfossi og 
Kaup félagi Hafnfirðinga í Hafnarfirði og 
hafa bæði félögin gerbreytt eldri 
verzlunum til þess að taka upp hið nýja 
fyrirkomulag...

Í sjálfsafgreiðsluverzlunum þessum 
getur fólk handleikið og skoðað allar 
vörur, lagt þær í körfu eða kerru, og 
síðan greitt þær við sérstök 
afgreiðsluborð eða útgöngudyr. Er 
þannig nálega fyrirbyggt að fólk þurfi að 
bíða eftir afgreiðslu, og það fær stórum 
betra tækifæri til að kynnast þeim vörum, 
sem í verzluninni eru. Hver einasta vara 
er verðmerkt, hver poki eða pakki, glas 
eða dós.

Jafnframt þessu sjálfsafgreiðslu fyrir
komu lagi hafa kaupfélögin innleitt 
margar aðrar nýungar. Fjölmargar vörur 
verða nú innpakkaðar sem ekki hafa 
verið það áður í verzlunum hérlendis svo 
sem kjötvörur, álegg og fleira, oftast í 
gagnsæjum um búðum. Sérstakar 
umbúðir verða teknar upp fyrir egg. Þá 
verða kaffikvarnir í búð unum, þar sem 
viðskiptafólk getur sjálft malað kaffi sitt 
á 30 sekúnum í pokann og þannig ávallt 
fengið nýmalað kaffi. 

Heimildir: 
Erlingur Brynjólfsson (1990). 
Baráttan við Fjallið
  - Kaupfélag Árnesinga 1930-1990.
Helgi Skúli Kjartansson og fl. (2003). 
Samvinnuhreyfingin í Sögu Íslands.
Munnlegar heimildir.
Eldri ljósmyndir: Héraðsskjalasafn Árnesinga.

Kaupfélagið Höfn á Selfossi. 
Ljósmyndari: Gísli Bjarnason.

Úr kaupfélagssafninu á Hvolsvelli.  Ljósmyndari: Þór Hreinsson.

Starfsstúlkur Kaupfélags Rangæinga á 
Rauðalæk á áttunda áratugnum. 
Ljósmyndari: Ottó Eyfjörð. 

Guðbjartur Jónsson að tala við mjólkurbílstjóra í 
Gufunesradíó á skrifstofu Mjólkurbús Flóamanna 
í apríl 1968.  Ljósmyndari:  Tómas Jónsson.
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Ný framhaldsfræðslulög öðluðust 
gildi 1.október 2010 og má segja 
að með setningu þeirra sé kominn 

rammi um þá fræðslu sem ætluð er 
fullorðnum einstaklingum. Í lögunum 
kemur fram að framhaldsfræðsla er allt það 
nám, öll þau úrræði og ráðgjöf  sem ætlað 
er að mæta þörfum einstaklinga með stutta 
formlega skólagöngu. Þannig má segja að 
framhaldsfræðsla hafi það markmið að 
auka tækifæri til atvinnuþátttöku með 
viðeigandi námstækifærum til þess að mæta 
kröfum atvinnulífsins. Ennfremur kemur 
fram í lögunum að afla eigi viðurkenningar 
á gildi náms sem fellur utan formlega 
skólakerfisins með raunfærnimati. 
Meginþættir framhaldsfræðslu í landinu 
skiptast í eftirfarandi: 

1.  Námsleiðir fyrir einstaklinga 
     með litla formlega menntun
2.  Náms og starfsráðgjöf
3.  Raunfærnimat

Í lögunum er raunfærnimat skilgreint 
sem skipulagt ferli þar sem með formlegum 
hætti er lagt mat á og vottuð sú færni sem 
að einstaklingar búa yfir án tillits til hvernig 
hennar er aflað. Matið getur byggt á fyrri 
formlegri skólagöngu, starfsreynslu, starfs
námi, frístundanámi, framhalds fræðslu, 
félags störfum og lífsreynslu við kom andi 
aðila. 

Örar tækninýjungar og breytingar þeim 
samfara eru einkennandi fyrir þekkingar
samfélög nútímans. Þetta gerir það að 
verkum að störf  breytast hratt og einstakl
ingar verða sífellt að laga sig að breyttu 

umhverfi. Gera má ráð fyrir  að einstaklingar 
skipti mun meira um störf   í framtíðinni og 
þurfi að bera ábyrgð á sinni færniupp
byggingu til þess að viðhalda starfshæfni á 
vinnumarkaði. Þeir sem skipta um vinnu 
eða missa starf  þurfa að geta sýnt fram á 
þekkingu sína og reynslu á nýjum vinnustað. 
Það þarf  að vera hægt að draga fram á 
sýnilegan og auðskiljanlegan hátt þekkingu 
og færni viðkomandi. Þannig verður 
þekking og reynsla  dýrmæt fyrir einstakl
inginn og samfélagið. Við lok raunfærnimats 
er búið að skjalfesta og votta ákveðna hæfni 
sem nota má með ýmsum hætti. Niður
staðan er eign viðkomandi einstaklings og 
hann stjórnar því sjálfur hvernig hann vill 
nýta niðurstöðurnar. 

Raunfærnimat er í stöðugri sókn hér á 
landi og nú hafa liðlega 2000 einstaklingar 
af  landinu öllu nýtt sér þetta úrræði með 

Hvað er þetta 
raunfærnimat? Símenntun á Suðurlandi

góðum árangri. Þær rannsóknir sem hafa 
verið gerðar víða um lönd á niðurstöðum 
raunfærnimats hjá einstaklingum gefa 
vísbendingar um það að matið ýti undir 
sjálfseflingu, kemur oft af  stað færniupp
byggingu og er liður í starfsþróun ein
staklinga.

Hjá Fræðslunetinu – símenntun á Suður
landi hefur raunfærnimat verið vaxandi 
liður í starfseminni. Farið var af  stað með 
raunfærnimatsverkefni í iðngreinum en 
fljótlega var bætt við greinum eins og 
verslunarfærni og skrifstofufærni. Á þessu 
ári 2014 er ráðist í 7 ný verkefni sem flest 
eru komin af  stað. Þessi verkefni eru: 

1.  Verslunarfærni 
2.  Skrifstofufærni 
3.  Slátrun 
4.  Stuðningsfulltrúar og leikskólaliðar 
5.  Hestamennska 
6.  Garð og skógarplöntubraut / ylrækt

Raunfærnimat er að ná fótfestu sem 
jákvætt úrræði og stöðugt fleiri einstaklingar 
leita til Fræðslunetsins með fyrirspurnir 
vegna þess. Áhugasömum er bent á að hafa 
samband við verkefnisstjóra varðandi upp
lýsingar og aðgengi að mismunandi verk
efnum.

Sólveig R. Kristinsdóttir
Náms- og starfsráðgjafi og verkefnisstjóri 

raunfærnimats á Suðurlandi

Þjónustuskrifstofa stéttarfélaganna á Suðurlandi
Opin alla virka daga frá kl. 8:00 til 16:00

Verslunarmannafélag
Suðurlands
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Hver er maðurinn?
Ég heiti Heimir Bates og er 34 ára.

Þú tókst gjörbreytta stefnu í 
lífinu og hver er aðdragandinn 
að þeim ákvörðunum?

Ef  ég geri langa sögu stutta þá fór ég í 
viðtöl hjá Ágústu í Virk starfsendurhæfingu. 
Ég var búinn að lenda í tveimur bílslysum 
og var að vinna úr því öllu saman. Ég fékk 
síðan góða hvatningu hjá henni um að 
vinna í mínum málum. Ég þurfti að skipta 
um lífsstíl og niðurstaðan var að ég fór í 
raunfærnimat skrifstofugreina hjá Fræðslu
netinu. Áður hafði ég unnið sem sölumaður 
til margra ára.

Hvað er raunfærnimat? 
Það er verið að meta það sem þú hefur 

lært á vinnumarkaði til eininga á fram
haldsskólastigi. Ég hugsaði fyrst að þetta 
raunfærnimat væri kannski ekki endilega 
fyrir mig. Ég skráði mig í viðtal hjá Sólveigu 
ráðgjafa en hætti við að mæta. Klukkutíma 
fyrir viðtalið hringdi hún síðan í mig og 
hvatti mig áfram til að koma, sem ég gerði. 

Af hverju ætlaðir þú 
að hætta við?

Mér fannst ég ekki eiga heima í þessu, 
því maður er sinn versti óvinur í að 
gagnrýna sjálfan sig. Maður miklar þetta 
fyrir sér. Ég hugsaði þar sem ég fór aldrei í 
skóla hef  ég ekkert að gera þarna. Ég mætti 
samt og skoraði það hátt í raunfærnimatinu 
að það kom mér rosalega á óvart. Ég fékk 
25 einingar metnar af  33 einingum sem er 
gott skor. Það sýndi að ég kunni miklu 
meira en ég hélt bara af  því að vera á 
vinnumarkaði. 

Hvernig fer 
raunfærnimatið fram?

Fyrsta skrefið er að mæta á kynningarfund 
sem tekur um klukkutíma. Þar er sagt frá 
hvað raunfærnimat sé. Síðan skráir maður 
sig og mætir í svokallaða skimun hjá 

ráðgjafa. Þar er farið yfir hverjir þínir 
eiginleikar eru. Tökum sem dæmi bókhald, 
fólk hugsar að það kann ekkert í bókhaldi 
en kanntu muninn á debet og kredit? Flestir 
sem eru að vinna á skrifstofum vita muninn 
á debet og kredit. Þannig að í þessari 
skimum er farið yfir hvort maður hafi 
erindi í þetta eða ekki. Í framhaldi af  því er 
útbúin færnismappa eins og það er kallað, 
ferilskrá og sjálfsmat. Sjálfsmatið er útfærsla 
af  námskránni fyrir viðkomandi fag. Þar 
merkir maður inn áunna þekkingu, sem 
dæmi Word og Excel. Þá getur maður valið 
mikil, góð eða lítil þekking. Þegar að þessu 
er lokið fer þetta til matsaðila. Næst tekur 
við matsviðtal sem getur tekið einn til tvo 
tíma. Þá fara þeir yfir matsmöppuna og 
meta styrkleikana. Þeir hjálpa manni í 
spjallformi að sýna fram á að maður kann 
miklu meira en maður heldur. Þetta er ekki 
próf. Ég var í skýjunum með hvað þetta var 
auðvelt. 

Hvað tók við eftir 
raunfærnimatið?

Þetta sannfærði mig. Ég kunni miklu 
meira en ég gerði mér grein fyrir og gæti 
nýtt mér það. Þetta jók sjálfstraustið 
rosalega og opnaði nýjar dyr. Þarna var ég 

með þekkinguna á skjali. Þess má geta að 
raunfærnimatið er í tengslum við 
Menntaskólann í Kópavogi og opnaði leið 
inn í vissa áfanga í skólanum. Ég valdi þá 
leið að klára skrifstofubraut 1 hjá MK. Ég 
átti fáa áfanga eftir sem ég lauk í fjarnámi 
og útskrifaðist haustið 2012 með húfu og 
allt saman. Þetta var alveg svakalega gaman 
og gerði það að verkum að ég hélt áfram í 
námi. 

Hvað tók við eftir útskrift?
Hvað á maður að segja ég hélt bara flugi 

áfram. Þá ákvað ég að klára húsgagna
smíðabraut og útskrifaðist vorið 2013. Á 
sama tíma fór ég í raunfærnimat í verslunar
faggreinum og útskrifaðist þar með fimm
tíu og eina einingu sem var rosalega gott. 
Eftir að ég lauk húsgagna smíðinni fór ég 
að vinna í smá tíma og ætlaði að klára 
sveins prófið. Í janúar byrjaði ég í byggingar
iðnfræði í Háskólanum í Reykja vík. Það er 
mjög gaman, ég er á fullu flugi og það 
gengur alveg ótrúlega vel miðað við það að 
halda að maður hefði ekkert erindi í það. 

Hvernig nýtist matið 
fyrirtækjum?

Ég held að það sé skylda vinnuveitenda 
að senda fólk almennt í raunfærnimat. Því 
það er bæði hagur einstaklinganna að fara í 
þetta og fyrirtækjanna. Þetta myndi auka 
starfsánægju fólks mjög mikið. Ef  ég tala 
almennt um raunfærnimatið þá er þetta er 
klárlega bylting. 

Hvar fær maður upplýsingar 
um raunfærnimat? 

Það er að ræða við ráðgjafana hjá 
Fræðslunetinu á Suðurlandi sem nær austur 
á Höfn. Þau leiðbeina manni áfram hvernig 
þetta er gert. 

Einhver lokaorð?
Þetta er miklu auðveldara en maður 

heldur og kostar heldur ekki neitt. Ég held 
að svona pakki myndi kosta 300 til 400 
þúsund í gegnum einkafyrirtæki. Eina sem 
þetta kostar þig eru einhverjir klukkutímar 
af  lífi þínu en þú færð svo miklu meira út 
úr þessu. 

Raunfærnimatið sannfærði mig 
- Ég kunni miklu meira en ég gerði mér grein fyrir

Heimir Bates var á tímamótum í lífi sínu og fór í 
raunfærnimat hjá Fræðslunetinu. Í kjölfarið gjörbreytti 

hann um stefnu í lífinu. Blaðamaður Eljunnar tók Heimi tali 
og spurði hann út í raunfærnimatið og árangurinn.
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Í heimi hraðra breytinga og tækni
framfara má auðveldlega færa fyrir því 
rök að aðgengi fólks á landsbyggðinni 

að námi sé eitt af  mikilvægari verkefnum 
sam félagsins. Samkvæmt rannsókn sem 
gerð var á stöðu menntunar í landshlutunum 
kemur í ljós að menntunarstig á Suðurlandi 
er töluvert undir landsmeðaltali, og hallar 
þar meira á konur en karla. Þessi staðreynd 
undirstrikar mikilvægi starfsemi Fræðslu
netsins og Háskólafélags Suðurlands sem 
bæði hafa það að markmiði sínu að auka 
menntun og bæta aðgengi Sunnlendinga að 
menntun almennt.  Sá hópur, sem kemur í 
þessum erindum í Fjölheima á Selfossi þar 
sem Fræðslunetið og Háskólafélagið eru 
með höfuðstöðvar, er mjög fjölbreyttur en 
flest eiga það sameiginlegt að vera að taka 
upp þráðinn á ný í námi eftir mismunandi 
langt hlé. Bakgrunnur þessa fólks er 
mismunandi en framboðið er mikið svo 
flestir geta tekið upp þráðinn á þeim stað í 
námi sem hentar þeim og þar sem þeir eru 
staddir námslega.

Í Háskólabrú Keilis felast möguleikar 
fyrir þá sem hafa að baki einhverjar 
framhaldsskólaeiningar ásamt starfsreynslu 
en hafa ekki lokið stúdentsprófi. Námið 
tekur einn vetur og að þvi loknu hafa 
nemendur ígildi stúdentsprófs sem gefur 
þeim aðgang að háskólanámi bæði hér á 
landi og erlendis.

Undanfarin ár hefur töluverður fjöldi 
nemenda sótt háskólabrúna í fjarnámi og 
hefur vinnuaðstaðan sem stendur nem

endum til boða í Fjölheimum komið að 
góðum notum ásamt því að þar hafa 
nemendur einnig þreytt sín próf. Árangur 
þessara nemenda hefur verið glæsilegur og 
margir þeirra komnir vel á veg með sitt 
framhaldsnám og er ánægjulegt að fylgjast 
með hversu vel flestu af  þessu fólki hefur 
vegnað í áframhaldandi námi.

Staðarnámskennsla í Háskólabrú fer 
fram með fyrirkomulagi sem er kölluð 
spegluð kennsla, það er að segja að 
nemendur horfa á fyrirlestra í tölvu, en sá 
tími sem er í boði með kennara er nýttur í 
verkefnavinnu. Þá aðstoðar kennari hvern 
og einn nemanda við að leysa þau verkefni 
sem sett eru fyrir. Þetta er áhugaverð 
nýjung sem hentar mörgum og síðastliðið 
vor gerðu Fræðslunetið og Háskólafélagið 

samning við Keili sem fól í sér að boðið 
yrði upp á Háskólabrú í staðarnámi í 
Fjölheimum ef  nægileg þáttaka fengist. 
Töluverður áhugi var fyrir því námi 
síðastliðið haust, en þó vantaði örlítið uppá 
fjölda til þess að hægt væri að fara af  stað. 
En við gefumst ekki upp og ef  þátttaka 
fæst munum við fara af  stað með 
Háskólabrú Keilis í staðarnámi í Fjöl
heimum í haust. 

Áhugasamir geta snúið sér til starfsmanna 
Háskólafélagsins og Fræðslunetsins til að 
fá frekari upplýsingar eða á heimasíðu 
Keilis, keilir.net.

Hrafnkell Guðnason, 
verkefnastjóri hjá Háskólafélagi Suðurlands

Háskólabrú í 
       staðnámi í  Fjölheimum

Framúrskarandi fyrirtæki á Suðurlandi
Verslunarmannafélag Suðurlands óskar þeim fyrirtækjum á Suðurlandi til hamingju sem fengu nýlega viður

kenningu frá Creditinfo í kjölfar ítarlegrar greiningar fyrirtækisins, sem sýnir hvaða fyrirtæki hafa fengið bestu 
einkunn í styrk og stöðugleikamati félagsins og telst rekstur þeirra því til fyrirmyndar. Af  rúmlega 33.000 fyrir
tækjum sem skráð eru í hlutafélagaskrá verðskulduðu 462 nafnbótina „Framúrskarandi fyrirtæki 2013“ sam kvæmt 
mati Creditinfo en viðurkenningar þessa efnis voru afhentar fyrr á þessu ári.

Á listanum eru 10 fyrirtæki á fasta landinu á Suðurlandi en þau eru: Auðhumla Selfossi, Gullfosskaffi, Loðdýrabúið 
Ásgerði II Hrunamannahreppi, Set Selfossi, Þjótandi á Ægissíðu, Jarðefnaiðnaður í Þorlákshöfn, Guðmundur 
Tyrfingsson Selfossi, Fossvélar Selfossi, Hótel Geysir, Tölvu og rafeindaþjónustan Selfossi, Sláturhúsið á Hellu, 
Flúðasveppir, Gerðabúið í Flóahreppi, Bær á Kirkjubæjarklaustri, Árvirkinn Selfossi og Jeppasmiðjan á Ljónsstöðum.



15

Báran, stéttarfélag hefur tekið upp á 
þeirri nýbreytni að hafa rafrænar 
kosningar um kjarasamninga.

Ákveðið var að gera tilraun í nýliðnum 
kosningum með að nota þessa nýju aðferð 
í stað þess að senda út kjörseðla til 
félagsmanna.

Eins og kunnugt er þá þurfti að kjósa í 
tvígang um samninga á almennum 
vinnumarkaði, þar sem þeir voru felldir í 
fyrstu tilraun. Fyrri kosningin gekk 
þokkalega en þó komu nokkrir hnökrar í 
ljós. Leyniorð sem félagsmönnum voru 
send þóttu flókin og einnig kom upp 
ákveðið vandamál með útprentun kjörskrár 
sem rakin er til bilunar í félagakerfi. Þessi 
vandamál, ásamt fleiri smávægilegum 
göllum, voru leyst í seinni kosningunni og 
gekk hún mjög vel fyrir sig þó þátttaka 
hefði mátt vera meiri.

Það mun vera þróunin víðast hvar að 
kosningar og margskonar þjónusta muni 
verða í þá átt að fólk sinni því í meira mæli 

en áður heiman frá sér. Ríki, sveitarfélög og 
fyrirtæki beina sífellt í meiri mæli þjónustu 
sinni að fólki gegnum vefinn og það er 
félagi eins og Bárunni nauðsynlegt að fylgja 

þeirri þróun. Það má minna á rafræn skil á 
skattaframtali og bankaþjónustu í þessu 
samhengi. Nú er jafnvel hægt orðið að 
panta pizzu og kaupa leikhúsmiða gegnum 
vefinn.

Í bígerð er að framkvæma könnun 
meðal félagsmanna á þessu ári um starf  
og stefnu félagsins og mun sú könnun 
verða rafræn sem er liður í að venja 
félagsmenn við þetta fyrirkomulag. 
Könnunin verður kynnt síðar.

Markmið forystumanna Bárunnar er að 
finna fleiri og betri leiðir til að ná til 
félagsmanna sinna og má nefna 
heimsóknir í fyrirtæki eins og kemur fram 
á öðrum stað í blaðinu. Einnig eru tillögur 
félagsmanna og ábendingar um það sem 
betur má fara, vel þegnar.

Hjalti Tómasson

Að fylgja nútímanum

Þegar kosning hófst vígði Hjalti Tómasson nýja kerfið með því að kjósa rafrænt.

Fyrsta rafræna atkvæðagreiðslan í sögu Bárunnar heppnaðist vel og nýja kerfið lofar góðu.

Á aðalfundi Bárunnar, stéttarfélags voru sam
þykktar tillögur stjórnar sjúkrasjóðs um breyt
ingar á reglum sjóðsins. Ákveðið var að að 

hækka styrk vegna með ferðar hjá löggiltum sjúkra
þjálfara, sjúkranuddara og kíró praktor úr 1500 krónur í 
2000 í hvert skipti. 

Einnig var samþykkt að veita styrk vegna tannlækna
kostnaðar. Styrkur vegna tannlækninga er að hámarki 
kr. 4.000 á 12 mán aða tímabili. Þess má geta að félags
menn geta sótt um styrk í sjúkrasjóð eftir 6 mánaða 
aðild.

Breytingar á reglum sjúkrasjóðs Bárunnar
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Á Þjónustuskrifstofu stéttar félaganna á Suðurlandi eru seldir gistimiðar 
á Edduhótel og Fosshótel.  

Verð fyrir herbergi á Edduhótel yfir sumartímann er krónur 9.250 
(einn miði). Hver miði gildir fyrir tvo í gistingu í tveggja manna herbergi í 
eina nótt. Ekki er innifalinn morgun verður. Leyfilegt er að taka með sér 1  2 
börn í herbergi án þess að greiða aukalega ef  fólk hefur rúmföt eða svefnpoka. 

Verð fyrir herbergi á Fosshótel er krónur 19.000 (tveir miðar) yfir 
sumartímann en krónur 9.500 (einn miði) yfir vetrartímann. Gildir fyrir 
tveggja manna herbergi með baði. Morgunverður innifalinn. 

Nánari upplýsingar í greininni „Afsláttarkjör fyrir félagsmenn“.

Hótelmiðar á góðu verði fyrir félagsmenn

Lágmarkslaun,
bergmál fátæktar 
í framtíðinni
Baráttumál okkar sem búum utan 

Reykjavíkursvæðisins er í stórum 
dráttum þau sömu. Lægst launaða 

fólkið er enn á alltof  lágum launum. Hin 
margrómaða lausn Reykjavíkursvæðisins 
„markaðslaun“ ná ekki hingað á Suðurland. 
Auðvitað viðurkennum við öll að 
prósentulega hafa lægstu launin ekki dregist 
aftúr úr öðrum launum en gallinn er bara sá 
að lægstu launin eru það lág að enginn, já 
ég segi enginn, getur lifað af  þeim. Nú 
hefur reiknimeisturum okkar þjóðfélags 
tekist að reikna út að þjóðarbúið þoli ekki 
nema 2.8% hækkun launa til að þjóðar
skútan fái ekki slagsíðu, eins og okkur var 
sagt í síðustu samningum. Hvernig í 
ósköpunum hefur þessum vísu mönnum 
enn ekki tekist að finna út hvað einn maður 
þarf  í raun og veru til þess að lifa af ? Getur 
verið að þessi viðmið séu til? Ýmis viðmið 
eru notuð í þjóðfélaginu, eitt fyrir náms
menn, annað fyrir Tryggingastofnun, þriðja 

fyrir skjólstæðinga sveitarfélaganna og 
fjórða fyrir bankana þegar væntanlegir hús
kaup endur fara í greiðslumat til að kaupa 
fasteign o.s.frv. Auðvitað vita allir að 
kostnaður við að komast af  og geta átt 
eðlilegt líf  í samfélaginu er sá sami hjá 
öllum hvort sem þú ert íbúðarkaupandi, 
námsmaður eða skjólstæðingur TR. Það 
læðist að manni sá grunur að þetta viðmið 
sé til, en þetta viðmið þoli ekki dagsljósið, 
en af  hverju, jú vegna þess að þær tölur eigi 
eftir að leggja þjóðarskútuna á löggina. 
Þjóðarskútan þolir sem sé ekki þá siglingu 
að fólkið sem er lægst launað og er í fullu 
starfi geti með nokkrum móti lifað af  þeim 
launum og sé dæmt til að búa í fátækt til 
frambúðar sem og öryrkjar og aldraðir. Nú 
tala menn á tyllidögum um að engir eða 
mjög fáir séu á lægstu laununum , því ætti 
að vera auðvelt að greiða því fólki lífvænleg 
laun. Getur það ekki verið krafa sem við öll 
getum sammælst um að enginn fái minni 

laun fyrir fulla vinnu en það sem hann þarf  
til að lifa af, þ.e. þetta margumtalaða 
framfærsluviðmið? Ég get ekki skilið 
verkalýðshreyfinguna, samtök atvinnu
lífsinns, ríkið og alla þá sem þetta mál 
varðar að gefa ekki út eitt opinbert fram
færsluviðmið. Þá ættum við tæki til að 
vinna með í baráttunni, að allir eigi að geta 
lifað af  laununum sínum. Um þetta verðum 
við á landsbyggðinni að sameinast því 
„markaðslaunin“ virka ekki hjá okkur.

Bestu sumarkveðjur,
 Gils Einarsson, formaður VMS

Nú er orlofstímabilið framundan 
og margir farnir að huga að 

sumarfríinu. Þess má geta að allt 
launafólk á rétt á orlofi skv. 

orlofslögum. Orlofsrétturinn 
skiptist annars vegar í rétt til 

leyfis frá störfum og rétt 
til launa á þeim tíma.

• Lágmarksfrí er tveir dagar 
fyrir hvern unninn mánuð
• Lágmarkslaun í orlofi eru 

10,17% af öllum tekjum

Nánari upplýsingar er hægt að 
nálgast á heimasíðum stéttarfélaganna 

vms.is og baran.is.

Sumarfrí
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Gils Einarsson, Kristín Hafsteinsdóttir og Bryndís Brynjólfsdóttir.Þessi rauði jakki er úr fyrstu sendingunni sem Lindin fékk til 
landsins árið 1974.

Það er ekki á hverjum degi sem starfsmenn 
Verslunarmannafélags Suðurlands heim
sækja verslanir með 40 ára kennitölu, en á 

laugar daginn 15. febrúar sl. hélt verslunin Lindin á 
Selfossi upp á 40 ára afmæli sitt með stórveislu. 
Verslunina Lindina stofnaði Bryndís Brynjólfsdóttir 
þann 15. febrúar 1974. Nú sér dóttir hennar, Kristín 
Hafsteins dóttir, um reksturinn. Verslunarmanna
félagið færði eigendunum blóm í tilefni dagsins.

40 ára Starfsmenn VMS heimsóttu Lindina í tilefni 40 ára afmælisins.

Lindin er á Eyravegi 29, Selfossi



Í apríl var haldið sameiginlegt tveggja 
daga námskeið fyrir trúnaðarmenn 
Bárunnar, stéttarfélags, Verslunar

manna  félags Suðurlands, Félags iðn og 
tækni greina og Verkalýðsfélags Suðurlands. 
Námskeiðið var haldið í Fjölheimum á 
Selfossi. Trúnaðarmanna námið er í sjö 
þrepum og var verið að ljúka síðasta 
þrepinu. Alls tóku 15 trúnaðarmenn þátt í 
námskeiðinu og nokkrir luku þar með 
öllum þrepunum.

Frábært 
trúnaðarmanna-
námskeið

Í apríl var haldinn fundur með 
trúnaðarmönnum og stjórnum 
Bárunnar, stéttarfélags og Versl

unar mannafélags Suðurlands. Mark
miðið með fundinum var að gefa 

trúnaðarmönnum tækifæri til að hittast og skiptast á skoð
unum. Sara Guðjónsdóttir trúnaðarmaður í Leik skólanum 
Hulduheimum sagði frá reynslu sinni af  starfi trúnaðarmanns 
Bárunnar. Sigurlaug Gröndal stýrði hópa umræðu í kjölfarið 
þar sem trúnaðarmenn lögðu fram stórgóðar hugmyndir 
fyrir félögin að vinna úr. Það er mat félaganna að fundurinn 
hafi heppnast afar vel og vilja Báran og Verslunarmannafélag 
Suðurlands þakka trúnaðarmönnum fyrir þeirra framlag.

Vel heppnaður fundur trúnaðarmanna
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Báran, stéttarfélag og Verslunar
mannafélag Suðurlands, í 
samstarfi við um 60 fyrirtæki á 

Suðurlandi, gáfu út afsláttarskírteini í 
byrjun árs. Kortið gildir einnig sem 
félagsskírteini í viðkomandi stéttarfélagi 
og veitir afslátt af þjónustu, í verslunum 
og á veitingastöðum. Félagsmenn eru 
hvattir til að nýta sér þá afslætti sem eru í 
boði og versla við fyrirtæki á Suðurlandi. 
Í sumum tilfellum er um umtalsverða 
afslætti að ræða. 

Afsláttarkjör fyrir félagsmenn Báran niðurgreiðir 
útilegukortið
Stjórn Bárunnar, stéttarfélags hefur 
ákveðið að niðurgreiða Útilegu kortið 
til félagsmanna sem greitt hafa til 
félagsins síðustu sex mánuði áður en 
kaup eru gerð. Verð Útilegukortsins 
með niðurgreiðslu er kr. 8.000.

Báran stéttarfélag og Verslunar
mannafélag Suðurlands hafa samið við 
Edduhótel og Fosshótel um 
afsláttarkjör. Framvísa þarf gisti miða 
sem eru til sölu á Þjónu stu skrifstofu 
stéttarfélaganna.

Edduhótel
Verð fyrir herbergið yfir sumar tímann 
er krónur 9.250 (einn miði). Hver miði 
gildir fyrir tvo í gistingu í tveggja 
manna herbergi með handlaug í eina 
nótt. Ekki er inni falinn morgunverður. 
Leyfilegt er að taka með sér 1 – 2 börn 

í herbergi án þess að greiða aukalega ef 
fólk hefur rúmföt eða svefnpoka. Sé 
gist í herbergi með baði greiðist 
aukagjald.

Fosshótel
Verð fyrir herbergið er krónur 19.000 
(tveir miðar) yfir sumar tímann en 
krónur 9.500 (einn miði) yfir 
vetrartímann. Gildir fyrir tveggja 
manna herbergi með baði. 
Morgunverður innifalinn. Aukarúm 
kostar kr. 5.000 (1 barn undir 12 ára 
frítt í herbergi (með foreldri/um).

Einnig eru seld á Þjónustuskrifstofunni 
gistimiðar á Eddu og Fosshótel, 
Útilegukortið, Veiðikortið og afsláttar
miðar í Hvalfjarðargöngin.
•  Verð á Veiðikortinu er kr. 5.500
•  Verð á miða í Hvalfj.göngin er kr. 635
• Verð á Útilegukortinu er kr. 12.000
•  Verð á gistimiða fyrir Edduhótel er kr. 

9.250 (einn miði).
•  Verð á gistimiða fyrir Fosshótel er kr. 

9.500 (tveir miðar fyrir júní, júlí og 
ágúst, einn miði aðra mánuði).

Związki Zwodowe Báran oraz 
Verslunarmannafélag Sudurlands 
we współpracy z 60 zakładami 

pracy na południu Islandii wydały  na 
początku roku kartę upoważniającą  do 
rabatów oraz będącą zarazem kartą 
członkowską  w powyższych Związkach.

Karta ta upoważnia do obniżek na 
świadczone usługi w sklepach i 
restauracjach.

Członkowie Związków Zawod. są 
zachęcani do korzystania z rabatów, które 
są dostępne oraz do dokonywania 
zakupów w firmach znajdujących się  na 
południu kraju.

 W niektórych przypadkach  istnieje 
możliwość otrzymania dużych obniżek.

Ponadto w biurze Związków 
Zawodowych sprzedawane są  karnety  
na pobyt w hotelach  Edduhótel i 
Fosshótel, karty upoważniające na pobyt 
na polach namiotowych, karty łowieckie, 
a także bilety na przekroczenie tunelu  
Hvalfjarðargöngin.

•  Cena karty łowieckiej 5.500 kr.
•  Cena na bilety Hvalfjarðargöng 635 kr.
•  Cena karty na pola namiotowe 12.000 kr.
•  Karnety na pobyt w hotelach Eddu-

hótel 9.250 kr. (jeden bilet)
•  Karnety na pobyt w hotelach Foss-hótel 

9.000 kr. (dwa bilety w miesiącach 
czerwiec, lipiec, sierpień i jeden bilet w 
pozostałych miesiącach).

Zarząd Związków Zawodowych  Báran 
postanowił dotowć kartę na pola 
namiotowe także tym członkom, którzy 
płacili składki członkowskie w ostatnich 
6 miesiącach zanim dokonali zakupu 
karty.

Cena karty na pola namiotowe z dotacją 
wynosi 8.000 kr.

Związki Zwodowe Báran oraz 
Verslunamannafélag Sudurlands zawarły 
porozumienie z Edduhótel i Fosshótel o 
udzielenie rabatu na pobyt w tych 
hotelach.

Przedstawić należy bilety, które są  w 
sprzedaży w biurze Związków 
Zawodowych.

Edduhótel
Cena za pokój w okresie letnim wynosi 

9.250 kr( za jeden bilet) . Każdy bilet 
obowiązuje  dla dwóch osób na pobyt  w 
pokoju dwuosobowym z umywalką 
(jedna noc). Śniadanie nie jest wliczone 
wcenę biletu. Zezwala się zabrać ze sobą  
1-2 dzieci w tym samym pokoju bez 
dodatkowej dopłaty jeśli posiada się ze 
sobą pościel i śpiwory.

Za pokój z łazienką  należy się dopłata.

Fosshótel
Cena za pokój wynosi  19.000 kr.(dwa 

bilety w okresie letnim ), a w okresie 
zimowym  wynosi 9.500 kr.(jeden bilet). 
Jest to cena  za pokój dwuosobowy z 
łazienką. Śniadanie  wliczone jest w cenę 
biletu.

Cena za dodatkowe łóżko wynosi 5.000 
kr (1 dziecko za darmo poniżej 12 roku 
życia w pokoju z rodzicami).
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Polska

Verslunarmannafélag 
Suðurlands veitir styrki 
vegna gistikostnaðar 
Stjórn Verslunar manna félags Suð ur  
lands hefur ákveðið að veittir verði 
styrkir vegna gistikostnaðar til þeirra 
sem ekki hljóta úthlutun sumarhúsa í 
sumar. Styrkirnir verða veittir vegna 
gist ingar innanlands á orlofs tíma
bilinu 2014. Styrkirnir gilda einnig 
fyrir útilegukortið. 
Styrkur vegna gistikostnaðar er 50% 
af reikningi að hámarki 15.000. Þeir 
félagar sem greitt hafa til VMS í 
a.m.k. sl. sex mánuði eiga rétt á styrk 
úr orlofssjóði. Athugið að framvísa 
verður löglegri nótu þar sem fram 
kemur nafn og kennitala félagsmanns, 
nafn útgefanda nót unnar, kennitala, 
fjárhæð og fyrir hvað er greitt og 
dagsetning.



Ert þú að hugsa um 
að fara í nám?

Hefur þú verið á 
námskeiði nýlega?

•  Samkvæmt nýjum reglum SVS er nú hægt að fá endurgreitt  
 75% af námskostnaði. Styrkupphæðin getur numið allt að  
 90.000 kr. á ári.

•  Markmið með nýjum reglum SVS er að hvetja félagsmenn til  
 aukinnar þátttöku í símenntun.

Kynntu þér nýjar reglur SVS á www.starfsmennt.is eða hjá 
þínu stéttarfélagi.

*Að uppfylltum skilyrðum styrkveitingar

Að Starfsmenntasjóði verslunar- og skrifstofufólks standa SA, VR og LÍV.




