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Sameyki

Stöndum fast á okkar
Fyrstu vikurnar í starfi Sameykis hafa sannarlega ekki verið neinir hveitibrauðs
dagar. Félagið fer beint í djúpu laugina við að undirbúa samningaviðræður við
viðsemjendur sína. Sameyki gerir átján kjarasamninga en stærstu viðsemjend
urnir eru Reykjavíkurborg og ríkið. Búið er að ganga frá viðræðuáætlunum með
flestum þessara aðila.
Þegar hefur verið fundað með Reykjavíkurborg um nýjan kjarasamning og fundir
með ríkinu eru í farvatninu.

Áhersla á lægstu launin

Kröfur okkar eru í nokkrum liðum. Almennt tökum við undir þau sjónarmið sem
eru grundvöllur krafna á hinum almenna vinnumarkaði. Það þurfi að huga sér
staklega að kjörum þeirra lægstlaunuðu og millitekjuhópanna. Þetta þurfi annars
vegar að gera með hækkun launa þessara hópa, en stjórnvöld þurfa jafnframt að
koma að lausninni með myndarlegum hætti, m.a. með beitingu skattkerfisins.
Við teljum að útspil ríkisstjórnarinnar í skattamálum hafi alls ekki komið nægjan
lega til móts við þessi sjónarmið. Í undanförnum kjarasamningum hefur sérstak
lega verið horft til fólksins á lægstu laununum. Ábatinn af því hefur oftar en ekki
fjarað út, vegna þess að persónuafsláttur og fleira hefur ekki tengst launavísitölu
með nógu afgerandi hætti. Auk þess hafa flest tekjuviðmið í bótakerfunum, verið
látin síga að raungildi.
Krafan er því skýr: Áhersla verði lögð á skarpari hækkanir hjá þeim sem eru neðar
í launastiganum og að ríkisstjórnin tryggi með aðgerðum í skattamálum að þær
hækkanir haldi verðgildi sínu.

Sérkröfur opinberra starfsmanna

Þessum almennu kröfum til viðbótar munum við leggja áherslu á þrjár sérkröfur
opinberra starfsmanna.
Í fyrsta lagi leggjum við höfuðáherslu á styttingu vinnuvikunnar, án launa
skerðingar. Þing BSRB samþykkti að stefna að 35 stunda vinnuviku og að vakta
vinnufólk ynni 80% af vinnutíma dagvinnufólks. Þetta er mjög raunhæft. Allt
frá árinu 2015 hafa verið í gangi tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar á
allmörgum starfsstöðvum Reykjavíkurborgar og undanfarin misseri hafa sam
bærilegar tilraunir verið gerðar á nokkrum ríkisstofnunum. Fylgst hefur verið náið
með áhrifunum. Niðurstaðan er á einn veg. Starfsfólk er ánægðara í vinnunni,
dregið hefur úr fjarvistum vegna veikinda og fólk nær betra jafnvægi milli vinnu
og fjölskyldulífs. Viðhorf stjórnenda þeirra stofnana sem hafa tekið þátt í tilraun
inni hafa einnig verið rannsökuð. Þau eru á sama veg. Áhrifin af styttri vinnuviku
í ýmsum nágrannalöndum hafa jafnframt verið þau sömu. Það bendir semsagt allt
til þess að stytting vinnuvikunnar sé skynsamleg, ekki einungis fyrir starfsfólkið,
heldur líka fyrir atvinnurekendur. Þess vegna segjum við: Það verður ekki aftur
snúið! Núna er rétti tímapunkturinn til að hrinda þessu í framkvæmd, beint í
kjölfar vel heppnaðra tilraunaverkefna. Sameyki mun því fylgja þessari kröfu mjög
ákveðið eftir.

Í öðru lagi gerum við kröfu um jöfnun launa milli opinberra
starfsmanna og launafólks á almennum vinnumarkaði. Gengið
var frá samkomulagi við stjórnvöld um jöfnun lífeyrisréttinda árið
2017. Hluti af samkomulaginu fólst í að jafnframt yrði ráðist í að
jafna launin á milli þessara hópa en vísbendingar eru um að þar
sé talsverður munur. Tölfræði um íslenskan vinnumarkað er alls
ekki nógu góð en eftir því sem næst verður komist er um að ræða
mun á bilinu 1017%, eftir því hvaða hópa verið er að ræða um. Það
eru mikil vonbrigði að þessi vinna skuli ekki vera komin lengra á
þessum tímapunkti en við ætlumst til þess að stigin verði örugg og
ákveðin skref í þeim kjarasamningum sem eru framundan.
Í þriðja lagi gerum við kröfu um launaþróunartryggingu, tryggingu
gagnvart launaskriði og launaþróun á almennum markaði. Reynslan
sýnir, að á milli kjarasamninga er umtalsvert meira launaskrið á
almennum vinnumarkaði en hjá opinberum starfsmönnum. Þegar
kemur að kjarasamningum, höfum við til viðbótar við að ná fram
ásættanlegum kjarabótum, þurft að ná upp því launaskriði sem ver
ið hefur frá síðustu samningum. Það var samið um slíka tryggingu í
samningunum 2015 og við teljum að hún hafi reynst vel. Við höfum
hliðstæður frá samningslíkönum annarra landa, svo sem Danmörku
þar sem slíkri tryggingu er ætlað að koma í veg fyrir að bil myndist
á milli markaða. Það má færa fyrir því sterk rök að launaþróunar
trygging sé líkleg til að einfalda gerð kjarasamninga því þá þyrftu
samningsaðilar ekki að nota drjúgan tíma við samningaborðið til að
fjalla um sanngjarnar leiðréttingar á grundvelli þess sem liðið er, en
gætu þess í stað byrjað viðræður um næsta kjarasamning á réttum
stað.

Til viðbótar við þessar þrjár sérstöku kröfur fer Sameyki fram með
kröfuna um aukningu framlaga í sjúkrasjóð. Það liggur fyrir að það
hefur verið mjög aukin ásókn í sjúkradagpeninga úr sjúkrasjóðum
verkalýðsfélaga, vegna fjarvista frá vinnu, kulnunar og fleiri þátta.
Engin einhlít skýring er á aukinni byrði sjóðanna, en flest bendir til
þess að það megi að miklu leyti rekja til aukins álags í vinnu. Hækka
þarf framlagið til að sjóðirnir geti staðið undir þessu.

Húsnæðismál

Undanfarið hafa verið í gangi viðræður milli ríkisstjórnarinnar og
aðila vinnuarmakaðarins um aðgerðir í húsnæðismálum. Þar liggja
nú fyrir margar mjög góðar tillögur sem við teljum mikilvægt að
verði fylgt eftir. Í því sambandi leggjum við ríka áherslu á að fjölga
leiguvalkostum á húsnæðismarkaði. Bjarg íbúðafélag BSRB og ASÍ
er sniðið að þörfum þess hóps sem höllustum fæti stendur. Við
leggjum áherslu á að komið verði á fót nýjum, óhagnaðardrifnum
leigufélögum sem geti boðið góðar leiguíbúðir fyrir aðra en þá sem
eru á lágmarkslaunum. BSRB og ASÍ hafa stofnað íbúðafélagið Blæ,
sem ætlað er að koma til móts við þarfir þessa hóps. Nú er unnið að
fjármögnun þessa félags.
Til viðbótar við aukið framboð húsnæðis á leigumarkaði eru fjöl
margar aðrar góðar tillögur í húsnæðisskýrslu ríkisstjórnarinnar,
svo sem hugmyndin um þak á húsaleigu. Við leggjum áherslu á að
sem flestar af þessum tillögum verði að veruleika, sem fyrst.
Árni Stefán Jónsson, formaður Sameykis
Garðar Hilmarsson, varaformaður Sameykis

Sameyki kynnt fyrir viðsemjendum
Formaður Sameykis Árni
Stefán Jónsson og Garðar
Hilmarsson varaformaður
hafa átt fundi með stærstu
viðsemjendum Sameykis
og afhent þeim formlega
bréf þar sem segir m.a. að
sameining SFR stéttarfé
lags og Starfsmannafélags
Reykjavíkurborgar sé nú
orðin að veruleika. Enn
fremur hefur verið skrifað
undir viðræðuáætlanir við
ríki, Reykjavíkurborg og
Samband íslenskra sveitar
félaga. Hið sameinaða félag
hefur yfirtekið réttindi
og skyldur samkvæmt
kjarasamningum stéttarfé
laganna við viðsemjendur
þeirra og mun framvegis
annast kjarasamningsgerð
fyrir þeirra hönd. Félagið
væntir góðs samstarfs við
viðsemjendur sína í fram
tíðinni en samningar eru
lausir í lok mars.

Hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, talið f.v. Inga Rún Ólafsdóttir, sviðsstjóri kjarasviðs og formaður samninganefndar
sambandsins, Árni Stefán Jónsson, formaður Sameykis, Aldís Hafsteinsdóttir, formaður sambandsins, Garðar Hilmarsson,
varaformaður Sameykis og Karl Björnsson, framkvæmdastjóri sambandsins.

Hjá borgarstjóranum í Reykjavík, frá vinstri: Garðar
Hilmarsson, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri og Árni
Stefán Jónsson.

Formaður og varaformaður Sameykis ásamt Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra.

Sameining orðin að veruleika
Með lögum skal félag byggja
Þegar niðurstaða atkvæðagreiðslunnar lá fyrir hóf
laganefnd félaganna störf við að setja saman tillögu
að nýjum lögum sameinaðs félags fyrir aðalfund.
Áhugasömum trúnaðarmönnum og fulltrúum
félaganna var boðið að taka þátt í sérstökum rýnihópi
og tóku um 50 manns þátt í þeirri vinnu auk stjórna
félaganna. Margar góðar ábendingar og athugasemdir
komu fram í þeirri vinnu sem tekið var tillit til.
Ný lög voru síðan samþykkt á aðalfundum félaganna
sem haldnir voru 26. janúar og heiti sameinaðs félags
samþykkt með dynjandi lófaklappi. Lög Sameykis má
finna á vefsíðunni www.sameyki.is og hér í blaðinu.

Samkeppni um nafn
Heiti félagsins er vinningshugmynd í samkeppni
sem haldin var í lok árs 2018. Alls bárust 291
hugmynd en höfundur verðlaunaheitisins er
Margrét Högnadóttir sem er trúnaðarmaður hjá
Ríkisskattstjóra og fékk hún vegleg verðlaun sem
voru afhent á aðalfundinum.

U

ndanfarin tvö ár hefur verið skoðað hvort sameining Starfsmanna
félags Reykjavíkurborgar og SFR stéttarfélags yrði góður kostur fyrir
félagsmenn. Málin voru rædd og kynnt á fjölda funda stjórnarfólks,
trúnaðarmanna, fulltrúa og almennra félagsmanna um land allt í báðum félög
um. Að lokum var blásið til allsherjaratkvæðagreiðslu og málið lagt í hendur
félagsmannanna sjálfra. Skemmst er frá því að segja að sameining félaganna var
samþykkt og niðurstaðan kynnt þann 9. nóvember 2018.

Sameyki er sjaldgæft en hljómfagurt íslenskt orð
sem er gamalt í málinu. Orðið sameyki merkir
teymi (e. team) og var sérstaklega notað sem
slíkt áður en orðið teymi varð til í íslensku. Orðið
sameyki stendur þannig fyrir samvinnu en er
einnig notað yfir það þegar dýr eða vélar eru
tengd saman til að draga þungt hlass. Merkingin
vísar í styrk, samstarf og samstöðu og er lýsandi
fyrir sameinað félag.

Alls tóku 40,75% félagsmanna SFR þátt í atkvæðagreiðslunni og féllu atkvæði
þannig: 57,25% sögðu já en 37,07% sögðu nei, 5,68% tóku ekki afstöðu. Hjá
Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar féllu atkvæði þannig að 77,02% sögðu já
en 17,56% sögðu nei, 5,42% tóku ekki afstöðu. Alls tóku 27,34% félagsmanna
St.Rv. þátt í atkvæðagreiðslunni.
Af þessu tilefni sendu stjórnir félaganna frá sér eftiarfarandi orðsendingu:
„Forysta félaganna fagnar þessum úrslitum og þakkar öllum þeim fjölda
félagsmanna sem kynntu sér málið og tóku þátt í atkvæðagreiðslunni. Við lítum
björtum augum til framtíðar og þeirra tækifæra sem stærra og sterkara stéttar
félag mun gefa okkur. Sameinað félag mun vera betur í stakk búið til þess að
mæta verkefnum framtíðarvinnumarkaðarins. Við munum í nýju félagi standa
vörð um réttindi og kjör félagsmanna og leitast við að auka þjónustuna. Þetta
verða sameiginleg verkefni okkar næstu misserin og munu trúnaðarmenn sem
og félagsmenn allir vera virkjaðir í því starfi.“
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Margrét Högnadóttir.

Ályktun aðalfundar
Sameykis stéttarfélags í
almannaþjónustu

Fyrsti stjórnarfundur Sameykis
Fyrsti fundur stjórnar Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu var síðan
haldinn þann 5. febrúar síðastliðinn. Á fundinum var skipað í embætti ritara
og skipaðir voru fulltrúar félagsins í nefndir á vegum BSRB. Fjallað var um
kjaramál og stöðuna í komandi kjarasamningum, kynntir voru orlofskostir
sameinaðs félags fyrir stjórnarmönnum og tekin ákvörðun um orlofskerfi sem
á að nota.

„Við lítum björtum augum til framtíðar
og þeirra tækifæra sem stærra og
sterkara stéttarfélag mun gefa okkur.
Sameinað félag mun vera betur í stakk
búið til þess að mæta verkefnum
framtíðarvinnumarkaðarins.“

Stærsti hluti félagsmanna Sameykis
stéttarfélags í almannaþjónustu starfar á
opinberum vettvangi við almannaþjónustu.
Kjarasamningar meirihluta félagsmanna
eru lausir í lok mars og munum við á
næstu dögum setja okkur í samband við
okkar stærstu viðsemjendur. Krafan um
að vinnandi fólk geti lifað mannsæmandi
lífi af launum sínum er grundvallar mannréttindakrafa. Jöfnun launa á milli vinnumarkaða er eitt af okkar mikilvægu málum
og leggjum við ríka áherslu á að því verði
lokið eins fljótt og auðið er. Auk þess viljum við tryggja að launaþróunartryggingin
haldi sér.

Í bráðabirgðaákvæði laga Sameykis segir að stjórnir sameinaðra félaga muni
starfa næstu tvö árin eða fram að aðalfundi 2021 þannig að nú er tuttugu
og eins manns stjórn í félaginu en eftir það mun fjöldi stjórnarmanna verða
fimmtán manns.
Stjórn Sameykis skipa: Árni Stefán Jónsson, stjórnarformaður, Garðar Hilm
arsson varaformaður og Ingibjörg Sif Fjeldsted ritari. Aðrir í stjórn eru: Berg
lind Margrét Njálsdóttir, Bryndís Theódórsdóttir, Bryngeir Arnar Bryngeirs
son, Elín Helga Jóhannesdóttir Sanko, Garðar Svansson, Gunnar Garðarsson,
Gunnar Rúnar Matthíasson, Herdís Jóhannsdóttir, Ingunn Hafdís Þorláksdótt
ir, Jóhanna Lára Óttarsdóttir, Jón Bergvinsson, Ramuné Kamarauskaité, Rut
Ragnarsdóttir, Sigrún Helga Jónsdóttir, Sigurlaug Hrefna Sverrisdóttir, Viðar
Ernir Axelsson, Þórey Einarsdóttir og Þórdís Björk Sigurgestsdóttir.
Á myndina vantar Gunnar Garðarsson og Gunnar Rúnar Matthíasson.
Formaður orlofsnefndar verður Ólafur Hallgrímsson og Ingunn H. Þorláks
dóttir varaformaður fyrra árið og svo skipta þau um hlutverk á seinna árinu.
Formaður vinnudeilusjóðs verður Bryndís Thedórsdóttir og Gunnar Rúnar
Matthíasson varaformaður fyrra árið en svo skipta þau um hlutverk seinna
árið.

Við sem störfum í almannaþjónustu
þekkjum best hversu mikilvægt það er að
hlúa að innviðum velferðarkerfisins og búa
þannig um hnútana að það sé tryggt og
öllum opið. Starfsmenn í almannaþjónustu
hafa búið við mikið álag og stytting vinnuvikunnar er því mikilvæg til þess að koma
til móts við vaxandi álag og streitutengda
sjúkdóma og mun stytting skipta miklu
máli fyrir opinbera starfsmenn.
Við fögnum tillögum átakshóps um
húsnæðismál sem hefur verið baráttumál
lengi en leggjum áherslu á að þeim þurfi
að fylgja eftir. Tillögur ASÍ um skattkerfisbreytingar tóna við stefnu BSRB í skattamálum meðal annars um fjölgun skattþrepa og tökum við þeim því fagnandi.
Sameyki stéttarfélag óskar þeim félögum
sem nú standa í eldlínunni í kjarasamningsviðræðunum góðs gengis og við fylgjumst
vel með þróun mála.
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Sameyki – félagið okkar

Á

skrifstofu Sameykis starfa 14 starfsmenn auk formanna.
Við erum enn að móta verkaskiptinguna en verkefnin
skiptast í framtíðinni niður á svið en svona líta verkefnin
okkar út í dag:

Við erum með góðan hóp af fólki sem heldur utan um alla kjara
samninga félagsins (við 18 viðsemjendur auk stofnanasamninga
og starfsmats) og réttindi félagsmanna, launamál, samskipta
vanda og kjarasamningsbrot á vinnustöðum o.fl. Starf þeirra er
burðarstoð félagsins nú sem áður en í lok mánaðarins eru flestir
samningar félagsins lausir og því mikið starf framundan í kjara
samningaviðræðunum.
Til trúnaðarmannakerfis Sameykis munu teljast 350400 manns
og eru þeir afar mikilvægir félaginu. Fundir trúnaðarmanna og
fulltrúaráðs (sem er í raun hluti trúnaðarmannaráðs) eru haldnir
reglulega yfir veturinn og þar eru málin rædd og ákveðin. Mikil
vinna er lögð í lýðræðisleg vinnubrögð og að virkir félagsmenn
geti komið að ákvörðunum.
Þjónusta við félagsmenn er okkur afar mikilvæg. Í símann svara
sérfræðingar í öllu milli himins og jarðar og einnig er hægt að
senda fyrirspurnir gegnum tölvupóst og á facebook. Afgreiðsla
styrkja úr Styrktar og sjúkrasjóði og Starfsmenntunar og starfs
þróunarsjóðunum okkar er stór hluti starfsins.

Verið er að vinna að því að setja upp nýjan vef www.sameyki.
is og hann lítur vonandi dagsins ljós í vor eða byrjun sumars.
Þangað til höldum við utan um gömlu vefsíðurnar en höfum
sameiginlega Facebook síðu. Námskeiðin Gott að vita eru komin
á fullt en þau eru afrakstur starfs fræðslunefndarinnar. Þá eigum
við afar gott samstarf við Framvegis og Starfsmennt, símenntun
armiðstöðvar sem Sameyki á hlut í.
Innan félagsins er einnig sérstök lífeyrisdeild fyrir þá sem eru
hættir á vinnumarkaði vegna aldurs eða örorku. Deildin er öflug,
stendur fyrir gönguhópi, þorrablótum, sumarferðum o.fl.
Í félaginu er einnig starfrækt háskóladeild sem heldur utan um
hagsmuni háskólamenntaðra í félaginu en þeim fer fjölgandi.
Háskóladeildin verður kynnt í næsta blaði.
Sameyki á samtals 70 orlofseignir, þar af þrjár á Spáni. Nú er
unnið að því að sameina orlofskerfi gömlu félaganna. Á sumr
in leigir félagið auk þess orlofshús til útleigu fyrir félagsmenn.
Orlofssviðið heldur utan um allar úthlutanir og leigu húsanna,
viðhald þeirra og samninga við leigjendur, birgja o.fl. Í vinnslu er
nú Orlofsblað þar sem kynntar verða allar eignir félagsins. Gera
má ráð fyrir að blaðið berist félagsmönnum í lok mars eða í tæka
tíð fyrir sumarúthlutun innanlands.

Orlofshús í eigu Sameykis eru:

Norðurland (7 eignir): Akureyri 4 íbúðir, Hálöndin 2 hús og Kjarnaskógur 1 hús
Vesturland (26 eignir): Svínadalur 1 hús, Munaðarnes 20 hús, Selás Borgarbyggð 1 hús, Skorradalur 1 hús, Húsafell 2 hús og
Arnarstapi 1 hús
Suðurland (27 eignir): Vaðnes 9 hús, Úlfljótsvatn 12 hús, Akrasel við Álftavatn 1 hús, Akrakot 1 hús og
Hólasetur Biskupstungum 1 hús og í Reykjavík 4 íbúðir
Austurland (6 eignir): Eiðar 6 hús
Spánn (3 eignir): Los Arelanles de Sol 2 íbúðir og Quesada 1 hús
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Viðræðuáætlun var undirrituð milli
Sameykis og Reykjavíkurborgar í lok
janúar.
Mynd er tekin í því tilefni:
Garðar Hilmarsson formaður
samninganefndar og varaformaður
Sameykis, Rakel Guðmundsdóttir
lögfræðingur kjarasviðs Reykjavíkur
borgar, Harpa Ólafsdóttir formaður
samninganefndar Reykjavíkurborgar
og Árni Stefán Jónsson formaður
Sameykis stéttarfélags.

Kjarasamningar 2019
Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu verður með lausa kjara
samninga við átján viðsemjendur í lok mars. Nokkrir samningar
félagsins voru lausir um áramót en flestir losna 31. mars nk.
Undirbúningur samninganefnda félagsins fyrir kjaraviðræður
hófust í september og í nóvember var haldin öflug kjaramálaráð
stefna þar sem öllum trúnaðarmönnum og fulltrúum var boðið að
taka þátt. Þar var lagður grunnur að vinnslu kröfugerðar fyrir kom
andi kjarasamninga. Vinna við kröfugerð hefur svo haldið áfram
bæði með úrvinnslu af kjaramálaráðstefnunni og vinnu í einstökum
nefndum.
Fyrstu skref í kjarasamningsgerð er að gera viðræðuáætlanir og hafa
þær verið gerðar við allflesta viðsemjendur.
Samninganefnd Sameykis við Reykjavíkurborg fundaði 12. febr
úar og lagði lokahönd á kröfugerð. Fyrsti fundur samninganefndar
Sameykis með samninganefnd Reykjavíkurborgar var 18. febrúar,
þar sem nefndirnar voru kynntar. Reykjavíkurborg kynnti sínar
áherslur í komandi kjarasamningum og farið var yfir kröfugerð
Sameykis gagnvart Reykjavíkurborg.
Samninganefnd Sameykis við ríkið fundaði 13. febrúar þar sem
gengið var frá kröfugerð gagnvart ríkinu. Leitað hefur verið eftir
fundi með samninganefnd ríkisins því félaginu er ekkert að vanbún
aði með að hefja viðræður. Vonast er til að fundur verði ákveðinn
fljótlega.
Viðræðunefnd vegna kjarasamninga við Samband íslenskra
sveitarfélaga en Garðar Hilmarsson er fulltrúi í þeirri nefnd
fyrir hönd Sameykis. Nefndin hefur fundað reglulega. Fulltrúar í
samninganefnd Sameykis við Samband íslenskra sveitarfélaga verða
boðaðir á fund til að geina frá þeirri vinnu sem fram hefur farið í
samráðshópnum sem er skipaður fulltrúum frá fimm bæjarstarfs
mannafélögum.
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Verið er að skipuleggja fundi með öllum samninganefndum Sam
eykis þessa dagana og skipuleggja fundi með viðsemjendum.
Meginmarkmið í kjaraviðræðum
• Að hækka laun og auka kaupmátt
• Að stytta vinnuviku
• Jöfnun launa milli almenna markaðarins og opinbera markaðar
ins, sbr. samkomulag um jöfnun lífeyrisréttinda 2016
• Launaþróunartrygging til framtíðar
• Að unnið verði að útrýmingu kynbundins launamunar
• Framlag í sjúkra og styrktarsjóð verði 1%
• Að samið verði um sérstakt framlag til stofnanasamninga (ríkið)
• Að framlög til starfsmenntunar verði sambærileg við aðra kjara
samninga(R.v.k)
Þátttaka BSRB í samráðsvettvangi aðila vinnumarkaðarins
Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður BSRB og Garðar Hilmarsson
fyrsti varaformaður BSRB hafa verið fulltrúar BSRB á samráðsvett
vangi aðila vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar.
Fulltrúar stjórnvalda, sveitarfélaga og heildarsamtaka launafólks
og atvinnurekenda hafa sameinast um hvernig eigi að bregðast við
uppsöfnuðum skorti á íbúðum sem leitt hefur til mikillar verð
hækkunar á íbúða og leigumarkaði og húsnæðisóöryggis. „Það
gefur okkur von um að húsnæðisþörf ólíkra hópa verði mætt. Það
á að vera forgangsverkefni stjórnvalda að húsnæðiskostnaður lækki
og að tryggt verði nægilegt framboð á húsnæði svo að fólk hafi
raunverulegt val um hvort það eigi eða leigi húsnæði,“ segir Sonja Ýr
Þorbergsdóttir, formaður BSRB.
Ákvarðanir ríkisstjórnarinnar um breytingar á skattkerfinu voru
kynntar 19. febrúar sl.
Formannafundur BSRB ályktaði um áform ríkisstjórnarinnar
„Tillögur stjórnvalda að breytingum á skattkerfinu sem kynntar
voru í gær ganga ekki nægilega langt í átt að jöfnuði og réttlæti í
samfélaginu að mati formannaráðs BSRB.

Bandalagið leggur áherslu á að skattkerfið eigi að reka með því
hugarfari að fólk greiði inn eftir efnum og taki út eftir þörfum. Í því
felst að þeir sem eru betur stæðir ættu að bera meiri byrðar en hinir
sem eru verr staddir. Það er því jákvætt skref að til standi að fjölga
skattþrepum en tillögur ríkisstjórnarinnar til breytinga á skattkerf
inu eru ekki í samræmi við væntingar BSRB.
Tillögur ríkisstjórnarinnar fela í sér að á næstu þremur árum verði
skattbyrði einstaklinga lækkuð sem nemur alls 6.760 krónum
mánaðarlega. Breytingarnar eiga að koma í þremur áföngum og á sá
fyrsti ekki að koma til framkvæmda fyrr en í byrjun árs 2020 þegar
skattbyrðin á að lækka um 2.253 krónur. Það veldur vonbrigðum
hve lítil lækkunin er og enn meiri vonbrigðum hversu seint hún á
að koma til framkvæmda.
Þá mun lækkunin ekki eingöngu taka til þeirra tekjulægstu heldur
einnig til þeirra sem hafa hærri tekjur. BSRB leggst gegn því að
skattar verði lækkaðir fyrir hátekjufólk og telur að nýta eigi það
svigrúm sem stjórnvöld hafa til skattalækkana til þess að lækka
álögur á þá tekjulægstu.
Samfélagið hefur kallað eftir réttlæti í skiptingu tekna og ekki síst í
umræðu um ofurlaun. Ein leið til að mæta því ákalli er að innleiða
hátekjuþrep í skattkerfið. Samanborið við hin Norðurlöndin er
Ísland með færri skattþrep, hærri grunnprósentu og lægri hámarks
prósentu. Með því að taka upp hátekjuskatt nýtist skattkerfið betur
sem tekjujöfnunartæki.
Formannaráð BSRB hafði vænt þess að ríkisstjórnin myndi leggja
fram tillögur sem kæmu til með að draga úr bröttum tekjutenging
um í barnabótakerfinu. Það eru því mikil vonbrigði að ekki standi
til að ganga lengra í þá átt en þegar hefur verið gert. Bandalagið
leggur áherslu á mikilvægi þess að barnabætur, húsnæðisbætur og
vaxtabætur eigi að vera almennur stuðningur við fjölskyldur líkt og
á hinum Norðurlöndunum en ekki eingöngu fyrir þá tekjulægstu
líkt og reyndin hefur verið hér á landi undanfarin ár.
Auknum kostnaði við bótakerfið má til að mynda mæta með því að
hækka fjármagnstekjuskatt til samræmis við hin Norðurlöndin, með
upptöku hátekjuskatts og með því að bregðast við vaxandi misskipt
ingu tekna og auðsöfnun á hendi fárra með stóreignaskatti.“
Jöfnun launa milli markaða
Starfsnefnd, þar sem Árni Stefán Jónsson formaður Sameykis er
fulltrúi BSRB, hefur verið að störfum og hefur fundað reglulega um
nokkurt skeið. Þar er unnið að því að finna leiðir til þess að meta
launamun í störfum á almennum og opinberum markaði til þess
að hægt sé að ná því markmiði að jafna laun milli starfsmanna á
almenna vinnumarkaðnum og opinberra starfsmanna. Nú liggur
fyrir ákveðin aðferðafræði sem hefur verið unnin í samvinnu við
Hagstofu Íslands svo það er ekkert að vanbúnaði að taka næstu
skerf í komandi kjarasamningum en eins og vitað er hefur Sameyki
lagt ofuráherslu á að það verði ekki gengið frá kjarasamningum
nema það liggi fyrir hvernig unnið verði að jöfnuði á komandi
mánuðum og árum.

Nýttu þér
SJÓÐFÉLAGAVEFINN
Við hvetjum sjóðfélaga okkar til að nýta sér
sjóðfélagavefinn en á honum getur þú skoðað:

• Lífeyrisréttindi þín hjá sjóðnum
• Lífeyrisgreiðslur ef þú hefur þegar hafið töku lífeyri
• Lífeyrisgáttina þar sem má nálgast upplýsingar um
réttindi þín í samtryggingarmálum
Sjóðfélagavefurinn nýtist lífeyrisþegum, þeim sem
nálgast eftirlaunaaldur og þeim sem vilja hafa yfirsýn
á hverjum tíma yfir þessi mikilvægu réttindi sín.
Sjóðfélagavefurinn er aðgengilegur í gegnum
heimasíðu sjóðsins, lifbru.is.

Launaskriðstrygging haldi sér
Bæði BSRB og Sameyki leggja ríka áherslu á að launaskriðs
tryggingin haldi áfram. Það er nauðsynlegt svo bilið milli markaða
gliðni ekki enn frekar og leiðréttingin haldi sér eftir að hún hefur
náðst fram.
Sigtúni 42 I 105 Reykjavík I sími 540 0700 I lifbru@lifbru.is

Þingið greiddi atkvæði með gamla laginu um tillögur að breytingum á stefnu og ályktanir en notast var
við rafrænt kosningakerfi til að kjósa formann, varaformenn og stjórn.

Bætt lífskjör og betra
samfélag á 45. þingi BSRB
45. þing BSRB var haldið dagana 17. til 19. október 2018 í Reykjavík. Alls sátu 199
fulltrúar 26 aðildarfélaga þingið sem fór fram undir yfirskriftinni „Bætt lífskjör –
betra samfélag“. Eins og á fyrri þingum bandalagsins fór fram mikil og góð málefna
vinna á þinginu sem birtist meðal annars í endurskoðaðri stefnu þess og fjölda álykt
ana. Jafnframt var kosið í embætti bandalagsins og tók nýr formaður við embætti að
loknum kosningum á síðasta degi þingsins.
Stytting vinnuvikunnar var í forgrunni við setningu þingsins en þar voru kynntar
niðurstöður úr tilraunaverkefnum um styttingu vinnuvikunnar sem BSRB hefur tek
ið þátt í ásamt Reykjavíkurborg annars vegar og ríkinu hins vegar. Niðurstöðurnar
voru meðal annars þær að stytting vinnuvikunnar hafi almennt haft jákvæð áhrif á
líkamlega og andlega líðan starfsmanna, gert starf á vinnustöðum markvissara og
dregið úr veikindum.
Að loknu erindi um þessar afar jákvæðu niðurstöður og reynslusögur þátttakenda í
tilraunaverkefnunum var stutt umræða á borðum. Afrakstur þeirrar vinnu var tekinn
saman í lok umræðna og settur inn í þann málefnahóp sem fjallaði um styttingu
vinnuvikunnar til frekari úrvinnslu.
Þingið var afar vinnusamt, en meðal verkefna þingfulltrúa var að fara yfir stefnu
BSRB og uppfæra hana í takt við nýja tíma og breyttar áherslur. Þingfulltrúum var
skipt í fjóra málefnahópa með tæplega 50 í hverjum hópi, auk þess sem hluti þeirra
sat í kjörnefnd sem hafði umsjón með kosningum. Umgjörð hópanna var svipuð; ut
anaðkomandi sérfræðingar voru með framsögur sem síðan urðu upplegg í umræðu
og borðavinnu.
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Í málefnahópi um vinnumarkaðinn og starfs
umhverfi starfsmanna í almannaþjónustu var
fjallað um starfsumhverfið og kjaramál opin
berra starfsmanna, þar með talið launaþró
unartryggingu, jöfnun launa á milli markaða
og skattamál. Úr vinnu hópsins var unnin
stefna í efnahags og skattamálum, um starfs
umhverfið, atvinnumál, kjaramál, lífeyrismál
og fleira.
Málefnahópur um vinnumarkað framtíðar
innar reyndi að horfa í kristalskúluna og átta
sig á framtíðarverkefnum BSRB og verkalýðs
hreyfingarinnar. Þar var áherslan á stafrænan
vinnumarkað, menntamál og umhverfismál
og stefna bandalagsins í þessum málaflokkum
endurskoðuð.
Fjallað var um heilbrigðismál og almanna
þjónustuna í málefnahópi um velferðarmál, en
þar voru einnig tekin fyrir húsnæðismál, fé
lagslegur stöðugleiki og norræna velferðar
kerfið. Hópurinn endurskoðaði stefnu BSRB í
heilbrigðismálum, almannatryggingar, al
mannaþjónustuna, húsnæðismál og fleira.

Síðasti málefnahópurinn, málefnahópur
um fjölskylduvænna samfélag, tók fyrir
mikilvæg málefni á borð við styttingu
vinnuvikunnar, fæðingarorlofsmálin, dag
vistunarmál og jafnréttismál. Þar var
stefna bandalagsins í þessum málaflokkum
endurskoðuð og endurbætt.
Ný og endurbætt stefna BSRB hefur verið
gefin út í bæklingi auk þess sem hún er að
gengileg á vef bandalagsins. Þar má einnig
finna þær tíu ályktanir um ólík mál sem
þingið samþykkti. Þingið ályktaði meðal
annars um styttingu vinnuvikunnar,
#metoo, menntamál, húsnæðismál og
efnahags og skattamál, svo einhver dæmi
séu tekin.
Að þinginu loknu lét BSRB gera könnun
meðal þingfulltrúa til að fá fram þeirra
skoðanir á þinginu, hvað hafi gengið vel og
hvað hefði betur mátt fara. Það reyndist
afar gagnlegt. Þannig leiddi könnunin í ljós
að nær allir þingfulltrúar voru ánægðir
með þingið í heild. Þegar spurt var hvað
hafi staðið upp úr nefndu flestir skipulagið,
góðar umræður og málefnin. Það sem
einkum var nefnt þegar spurt var hvað
hefði betur mátt fara var hversu langir
dagarnir hafi verið, tíminn sem fór í kosn
ingarnar og að þingið hafi hitt á daga þar
sem var vetrarfrí í grunnskólum borgar
innar.
Niðurstöðurnar voru almennt afar jákvæð
ar en eins og alltaf má eitthvað betur fara
og því hjálplegt við undirbúning næsta
þings að hafa þessar niðurstöður til að
vinna með. Þing BSRB eru haldin þriðja
hvert ár og því stefnt að því að halda 46.
þing bandalagsins í október 2021.

Sonja Ýr Þorbergsdóttir
formaður BSRB

Magnús Már Guðmundsson
framkvæmdastjóri BSRB

Ný hlutverk og ný andlit
á skrifstofu BSRB
Þing BSRB kaus nýjan formann, varaformenn og
stjórn. Elín Björg Jónsdóttir, sem hafði gegnt embætti
formanns frá árinu 2009, gaf ekki kost á sér í embætti
formanns áfram. Tveir gáfu kost á sér í embættið,
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, lögfræðingur BSRB, og Vé
steinn Valgarðsson, trúnaðarmaður hjá SFR. Sonja
hlaut 86,3 prósent atkvæða og er því réttkjörinn for
maður bandalagsins til ársins 2021. Garðar Hilmars
son, nú varaformaður Sameykis, var kjörinn 1. varafor
maður BSRB og Arna Jakobína Björnsdóttir, formaður
Kjalar, 2. varaformaður.
Nýr framkvæmdastjóri var ráðinn til bandalagsins í
byrjun árs, en Helga Jónsdóttir lét af störfum sem
framkvæmdastjóri BSRB í desember til að taka við
embætti skrifstofustjóra í fjármálaráðuneytinu. Magn
ús Már Guðmundsson var ráðinn í starf fram
kvæmdastjóra og hóf hann störf í janúar.
Það eru fleiri ný andlit á skrifstofu BSRB því Dagný
Aradóttir Pind var ráðin í starf lögfræðings í lok árs
2018. Hún tók við starfi Sonju og hefur meðal annars
sérhæft sig í verkefnum á sviði vinnuréttar og í jafn
réttismálum.

Dagný Aradóttir Pind
lögfræðingur
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Afar góð reynsla af
tilraunaverkefnum um
styttingu vinnuvikunnar
Tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar hófst árið 2015 hjá
Reykjaavíkurborg og árið 2017 á vegum ríkisins. Alls hafa um 100
starfseiningar hjá Reykjavíkurborg tekið þátt í tilrauninni og fimm
ríkisstofnanir. Til þess að meta áhrifin og árangurinn, eru reglulega
gerðar rannsóknir meðal þátttakenda bæði af mannauðsskrifstofum
viðkomandi og líka af utanaðkomandi rannsakendum.
Reykjavíkurborg og ríkisstofnanir
Upphaflega var ákveðið að verkefnið hjá Reykjavíkurborg stæði í eitt ár.
Það breyttist þó fljótt og haustið 2016 var starfsstöðvum fjölgað og við
bættist meðal annars vinnustaður þar sem starfsfólk vinnur á vöktum.

Um 90 fulltrúar
félaganna á
BSRB þingi
Tæplega 240 fulltrúar áttu seturétt á þingi BSRB. Þar af
átti Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar 44 fulltrúa og
SFR 48 fulltrúa. Fulltrúar félaganna tóku virkan þátt í
störfum þingsins, meðal annars í málefnahópum þar
sem fjallað var um margvísleg samfélagslega mikilvæg
viðfangsefni, auk málefna bandalagsins sjálfs.
Á næsta þingi, eftir tæp þrjú ár verður hópur Sameykis
einn stór, sterkur og samhentur hópur fulltrúa alls
staðar að af landinu.

Í þeim áfanga sem nú stendur og lýkur 31. ágúst á þessu ári eru vinnu
stöðvarnar hjá Reykavíkurborg um 100 talsins og verkefnið nær til um
2.200 starfsmanna. Það er um fjórðungur alls starfsfólks borgarinnar.
Misjafnt er hve styttingin er margar klukkustundir, en í þeim hluta verk
efnisins sem nú stendur, er um að ræða á bilinu 13 klukkustundir.
Ríkið fór af stað með sambærilegt verkefni í apríl 2017. Það náði upphaf
lega til fjögurra ríkisstofnana, en þegar verkefnið var endurnýjað vorið
2018, bættist ein við. Þar er gert ráð fyrir 45 klukkustundum á viku.
Rannsóknir flestar á einn veg
Í október sl. voru kynntar niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa
verið, bæði hjá ríki og borg. Þar voru m.a. kynntar niðurstöður ýmissa
rannsókna sem gerðar hafa verið, bæði við Háskóla Íslands og Háskól
ann á Akureyri. Gerðar hafa verið kannanir meðal þátttakenda, bæði á
vinnustöðum í Reykjavík og hjá ríkisstofnunum. Jafnframt hafa viðhorf
stjórnenda verið könnuð og reynt að meta áhrifin á þjónustu þeirra
stofnana þar sem vinnutíminn hefur verið styttur.
Þrír nemar við Háskólann á Akureyri unnu BAverkefni í sálfræði í
samstarfi við Reykjavíkurborg. Verkefnið byggði á rýnihópaviðtölum við
starfsfólk á sjö vinnustöðum í Reykjavík. Niðurstöður voru mjög á einn
veg. Viðmælendur töldu verkefnið hafa veitt aukin tækifæri starfsfólks
til að rækta fjölskylduna. Þetta hefði góð áhrif á viðhorf starfsfólks til
vinnunnar og hefði jafnframt góð áhrif á starfsandann á vinnustaðnum.
Starfsfólkið var minna þreytt, átti fleiri gæðastundir með fjölskyldum
sínum, en skilaði jafnframt betri vinnu. Dregið hafði úr því að starfsfólk
þyrfti að skreppa frá. Jafnframt dró úr veikindum.
Í rannsókn, sem var hluti af meistaraverkefni í viðskiptadeild Háskóla
Íslands og gerð var meðal stjórnenda í stofnunum sem hafa tekið þátt í
verkefninu hjá Reykjavíkurborg, koma fram mjög jákvæð viðhorf. Þeir
upplifa meiri ánægju starfsfólks og meiri samvinnu. Jafnframt telja þeir
að starfsstaðirnir veiti sömu þjónustu og áður og að þeir sem nýta þjón
ustuna finni ekki fyrir því að vinnuvikan hafi verið stytt. Verkefnið hefur
auk þess haft jákvæð áhrif á vinnu þeirra sjálfra sem stjórnenda. Stjórn
endur nefndu sérstaklega gleðina sem þeir upplifðu meðal starfsmanna í
tengslum við verkefnið.
Rannsóknir, sem gerðar hafa verið meðal starfsfólks í þeim ríkisstofnun
um sem hafa tekið þátt, benda til þess að reynslan sé sambærileg við það
sem komið hefur út á vinnustöðum hjá Reykjavíkurborg.
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Rætt var við þátttakendur í þessum verkefnum, bæði hjá ríki og borg.

Allar forsendur
til að halda þessu áfram
Rætt við Sylvíu Randversdóttur
á fjármálaskrifstofu Reykjavíkur

Kjaramáladeildin á fjármálaskrifstofu
Reykjavíkurborgar er einn þeirra vinnustaða
sem hefur tekið þátt í tilraunaverkefninu um
styttingu vinnutímans. Þar er fyrirkomulagið með
þeim hætti að starfsfólkið skiptist á að hætta klukkan
13:15 á fimmtudögum og föstudögum. Helmingurinn fer
á fimmtudegi og hinn helmingurinn á föstudegi. Verkefnið í
deildinni hófst í mars 2018.
Sylvía Randversdóttir er í fjögurra manna velferðarteymi á kjaradeildinni. Hún segir
styttinguna vera þrjá tíma á viku og starfsfólkið haldi sömu launum og áður en verkefnið
hófst. Sylvía segir verkefnið hafa gengið mjög vel og að það hafi ekki komið niður á verk
efnunum. „Við leysum hver aðra af og ef sú sem ætti að leysa af er fjarverandi er síminn
sendur á næstu manneskju. Hluti af samningnum sem gerður var um verkefnið, var að
þetta má ekki kosta neitt aukalega, þannig að það má ekki greiða yfirvinnu vegna afleysinga
og þess háttar.“

Byrjaði á að fara ein í sund

Sylvía segir að upphaflega hafi fyrirkomulagið alltaf átt að vera það sama. „Ég veit hins
vegar að það eru til dæmi um aðrar útfærslur hjá okkur. Ein fær að nýta þennan tíma í
að mæta örlítið seinna á morgnana og fara fyrr á daginn. Hún býr í Hafnarfirði og þetta
kemur betur út fyrir hana.“ Hún telur að hægt væri að taka meira tillit til óska og þarfa
einstaklinga, að minnsta kosti í deildinni sem hún er í. „Við vinnum í teymum og það er
oftast auðvelt að setja símann á næsta mann.“
Aðspurð um hvernig hún nýti þann tíma sem varð til við styttinguna, segir Sylvía að til
að byrja með hafi hún ákveðið að eiga meiri tíma fyrir sjálfa sig. „Ég byrjaði á að fara ein
í sund. Það er eitthvað sem ég var ekki vön að gera áður. Síðan hef ég notað hann til að
sinna erindum, fara í matvörubúðir og slíkt. Þá safna ég oft erindum á þennan dag og losna
þannig við að sinna þeim á tímum sem ég hefði annars þurft að nota. Ég nota yfirleitt tvo
klukkutíma í að sinna erindum og sæki síðan stelpurnar mínar fyrr, aðra í leikskólann og
hina í grunnskóla.“
Eins og annars staðar er um að ræða tilraunaverkefni og Sylvía segir ekki öruggt að því
verði fram haldið. „Mér finnst alveg forsendur til þess. Þetta gefst mjög vel og kemur ekki
niður á vinnunni. Við þjónustum stjórnendur í borgarkerfinu, svörum í símann og erum
til taks þegar upp koma spurningar. Mér vitanlega hafa ekki myndast neinir flöskuhálsar í
okkar teymi, þótt vinnutíminn sé styttri. Ég geri samt ráð fyrir því að þetta gæti verið erfitt
á sumum vinnustöðum, leikskólum og slíkum stöðum. Ég veit samt að það hefur verið gert,
þótt ég þekki ekki útfærsluna“. Sylvía segir flesta gera ráð fyrir því að þetta verði framlengt
og segist vilja að það verði lögð áhersla á það í komandi kjarasamningum. „Mér finnst að
það eigi að reyna að festa þetta. Það auðveldaði borginni og fleiri atvinnurekendum örugg
lega að fá ungt fólk með börn til starfa. „Ég á vinkonur sem hafa ekki verið svo heppnar að
fá að taka þátt í svona tilraun og þær öfunda mig mjög mikið.
Sylvía segir að verið sé að kanna hvernig tilraunin hafi komið út en það séu ekki komnar
niðurstöður. „Ég veit samt að það eru allir mjög ánægðir. Það yrði mikil óánægja í hópnum
ef verkefninu yrði hætt, þótt allir viti að þetta er bara tilraunaverkefni. Það yrði erfitt og
það tæki tíma að aðlagast því. Það er erfitt að bakka út úr svona verkefni. Þegar ég byrjaði
hérna var starfsandinn ekkert sérlega góður. Það var haustið 2017. Það hefur lagast mjög
mikið. Það var gripið til ýmissa aðgerða sem hafa skilað árangri og svo er ég sannfærð um
að þetta hefur verið gott innlegg í að bæta andann og hefur haft sitt að segja.“

Allir hagnast

Sylvía segir að það hljóti allir að hagnast
á því að hafa meiri tíma fyrir sjálfa sig
og börnin. „Eldri dóttir mín, sem er átta
ára, kann mjög vel að meta þegar ég
sæki hana fyrr og við förum tvær saman
í sund, á kaffihús eða gerum eitthvað
saman sem við gætum annars ekki gert.“
Að áliti Sylvíu væri hægt að útfæra
styttinguna á annan hátt en gert er.
Sumir vildu til dæmis loka skrifstofunni
á hádegi á föstudögum, enda sé yfirleitt
lítill erill á föstudögum. „Það gæti samt
reynst snúið,“ segir Sylvía, „því launaskil
um miðjan mánuð og launavinnslur í
lok mánaða lenda stundum á föstudegi.
En þá væri sjálfsagt hægt að ljúka þeim
verkefnum fyrr.“
Það eru fleiri leiðir til að gera vinnustaði
fjölskylduvænni en með því að stytta
vinnutímann, segir Sylvía. „Ef ég hefði
aðgang að þeim forritum sem við notum
við vinnuna heima hjá mér og tengdist
gögnunum í gegnum net, þá gæti ég vel
sinnt öllu því sem ég geri hér að heiman.
Mér þætti eftirsóknarvert að geta gert
það, til dæmis einn dag í viku. Ég held að
þessi umræða sé í gangi sums staðar og
muni verða háværari á næstunni.“

Góður vinnustaður

Sylvía segir vinnustaðinn góðan. „Ef ég
veikist eða er heima með veikt barn, þá
veit ég að ég mæti skilningi. Þá er ég
ekki með móral heima hjá mér. Ef mig
langaði að ná mér í meistaragráðu, þá á
ég rétt á námsleyfi sem ég get útfært með
sveigjanlegum hætti, gæti t.d. dreift því á
þrjár annir, verið alltaf í fríi á föstudögum.
Þegar ég verð búin að vinna hér í þrjú ár,
þá á ég rétt á tveggja mánaða námsleyfi,
sem ég get útfært með ýmsu móti. Ég má
dreifa því á 18 mánuði. Þetta heldur fólki
á vinnustaðnum,“ segir Sylvía að lokum.
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„Maður reynir að taka
vinnuna ekki með heim“

Segja Edith og Heiðrún á Útlendingastofnun
Umræða oft neikvæð

Útlendingastofnun er ein
þeirra ríkisstofnana sem

hafa tekið þátt í tilrauna
verkefnum um styttingu

vinnuvikunnar. Útlendinga
stofnun hefur vaxið

talsvert á stuttum tíma, í

Verkefni stofnunarinnar eru oft viðkvæms eðlis og umfjöllun um hana í
fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum
hefur ekki alltaf verið jákvæð.
Þær segja það alls ekki gefa
rétta mynd af stofnuninni
og það sé oft sárt að heyra
hvernig vinnustaðnum og
vinnufélögum sé úthúðað.
Starfsandinn sé góður og
fólk reyni að brynja sig
gegn neikvæðri umfjöllun.

lengingar á dvalarleyfum þeirra sem fengið

„Ég hætti bara að horfa á
fréttir og lesa blöðin“, segir
Edith. Heiðrún tekur undir
þetta og segir þetta verst þegar
verið sé að fjalla um málefni
einstaklinga, sem þær hafi e.t.v. verið
í miklum beinum samskiptum við. „Smátt
og smátt verður maður vanur þessu og hættir að
taka málin eins mikið inn á sig og fyrst“. Edith bætir því við að líklega hafi þetta meiri áhrif en fólk geri sér grein fyrir. Það gildi líka
um starfsfólkið. „Þetta hellist kannski yfir þegar maður hættir“,
bætir hún við. „En þetta tekur stundum á, það verður að viðurkennast.“ Heiðrún segir að það sé þó örugglega einstaklingsbundið hversu mikið fólk tekur málefni einstaklinga inn á sig. „Maður
reynir að taka ekki vinnuna með heim, en það er ekki alltaf hægt.
Oft eru börn í spilinu og það er alltaf miklu erfiðara við að eiga og
stundum er maður í miklum og jafnvel daglegum samskiptum við
sömu einstaklingana. Þá myndast náttúrulega einhver tengsl, þótt
það sé ekki æskilegt“
Þær segjast um tíma hafa fengið reglulega handleiðslu en fyrirkomulaginu hafi verið breytt. Nú fái starfsfólk ákveðna fjárhæð
í heilsustyrk sem hægt sé að nýta í að heimsækja sálfræðinga og
slíkt segir Edith. Síðan sé hægt að óska eftir teymishandleiðslu
ef upp koma erfið mál. „Stundum hefur verið kallað eftir fagfólki
utan úr bæ“ segir Edith. „Það kom upp á tímabili að stofnunin og
starfsfólkið varð fyrir hótunum.“

aðstandendur flóttamanna.

Stytting vinnuvikunnar

tengslum við aukinn fjölda

flóttamanna og útlendinga

sem óska eftir að setjast hér að,

til lengri eða skemmri tíma. Meðal

verkefna er að fjalla um umsóknir um
alþjóðlega vernd og dvalarleyfi.

Stofnunin er með tvær starfsstöðvar, annars

vegar á Dalvegi í Kópavogi og hins vegar við
Bæjarhraun í Hafnarfirði. Í heimsókn í Bæjar
hraunið urðu fyrir svörum Edith Gísladóttir,

sem er sérfræðingur á leyfasviði og Heiðrún

Halldórsdóttir, sem starfar í þjónustuteymi á
hælissviði. Þar sinnir hún umsækjendum um
alþjóðlega vernd, aðstoðar þá við að panta

tíma hjá lækni, tannlækni, húsnæði, mæðra
vernd, samgöngur og fleira. Edith vinnur á
báðum starfsstöðvum, fjallar um umsóknir
í tengslum við aupair, trúboða og fram

hafa leyfi af mannúðarástæðum og leyfi fyrir
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Talið berst að styttingu vinnuvikunnar og tilraunaverkefninu sem
Útlendingastofnun hefur tekið þátt í. Edit segir að stofnanir hafi
getað sótt um og umsókn þeirra hafi verið samþykkt. „Þetta er
annað árið okkar, hefur verið framlengt einu sinni“.

„Við bíðum spennt eftir því að fá að vita hvort þetta
heldur áfram“, segir Heiðrún. Edith bætir því við að
það yrði örugglega mjög erfitt ef horfið yrði aftur til
þess fyrirkomulags sem var áður. „Það eru næstum allir
ánægðir með þetta. Það eru samt undantekningar, því
það eru nokkrir einstaklingar sem segja að þeir geti
ekki lokið verkefnunum í vinnunni með þessu fyrirkomulagi.“ Hún segir styttinguna verða að vera innan
vikunnar en að öðru leyti sé útfærslan frjáls. „Sumir
taka hálfan föstudag. Sumir taka 48 mínútur á hverjum
degi. Sumir taka tvo tíma tvisvar í viku.“
Heiðrún tekur undir þetta. „Það er mjög einstaklingsbundið hvernig fólk útfærir styttinguna. Upphaflega átti
hvert 7-9 manna teymi að ákveða hvernig þetta væri
innan teymisins. Síðan færðist þetta smám saman í það
form að hver og einn ræður því hvernig útfærslan er, en
alltaf í samráði við yfirmenn.“
Edith segir að það hafi fljótt komið í ljós að það væru
skiptar skoðanir innan hvers teymis hvernig fólk vildi
hafa þetta. „Sumir vildu fá hálfan föstudag á meðan
aðrir vildu gera það öðruvísi. Og það skipti engu sérstöku máli fyrir vinnuna innan teymisins þótt þetta væri
misjafnt. Þá var ákveðið að þetta yrði bara frjálst, ef fólk
sinnti sínum verkefnum.“
„Sumir vilja lengja helgina, en alls ekki allir“ segir
Heiðrún. „Ég geri það til dæmis ekki. Ég nota þetta til að
geta sinnt börnunum mínum betur á hverjum degi. Það
er ekkert alltaf þannig að það séu 48 mínútur - stundum
aðeins meira og stundum minna. Við erum með stimpilklukku þannig að það er auðvelt að fylgjast með þessu.“
Edith segist hafa notað hálfan föstudag til að byrja með,
en síðustu mánuði hafi hún haft þetta breytilegt. „Mér
finnst það mjög gott.“

Stofnun ársins 2019

Búið er að senda út spurningalista vegna árlegrar könnunar um Stofnun
ársins, ásamt launakönnun. Þær stofnanir sem fá bestu einkunn frá
starfsfólki hljóta titlana Stofnun ársins og Fyrirmyndarstofnun. Að auki
fjallar könnunin um launakjör og til þess að svara þeim þætti þurfa
starfsmenn að hafa launaseðilinn sinn við höndina.
Stofnun ársins er samstarfsverkefni Sameykis (áður SFR og St.Rv.), fjár
mála og efnahagsráðuneytisins og fjölmargra stofnana. Könnunin nær
til um 50.000 manns á almennum og opinberum vinnumarkaði. VR
gerir sambærilega könnun, sem veitir mikilvægan samanburð við al
menna markaðinn.
Þeir sem hafa verið félagsmenn í þrjá mánuði í janúar og eru í 40%
starfshlutfalli eða meira, eiga að fá könnunina. Félagsmenn eru hvattir
til að skoða pósthólf fyrir ruslpóst ef þeir finna ekki könnunina í aðal
pósthólfinu. Þeir sem hafa ekki fengið könnunina senda, eru hvattir til
að láta vita með því að senda tölvupóst á netfangið solveig@sameyki.is,
ásamt kennitölu og upplýsingum um netfang sem þeir vilja fá könnun
ina senda á.

Edith og Heiðrún segja að almenn ánægja ríki með
fyrirkomulagið með þeim örfáu undantekningum sem
áður hefur verið minnst á. „Dagurinn verður náttúrlega
lengri með fjölskyldunni“ segir Heiðrún. „Börnin þurfa
ekki að vera frá hálfátta til hálffimm á leikskólanum. Og
ekki bara það, maður hefur meiri tíma fyrir ýmis áhugamál. Það eru mikil forréttindi að geta gert þetta.“
„Þeir sem eru einir og ekki með börn nota tímann fyrir
sjálfan sig. Fara fyrr að versla og fá meira út úr deginum“ segir Edith.

Áherslur í kjaraviðræðum

Þær Heiðrún og Edith eru sammála um að stytting
vinnutímans hljóti að verða eitt af stærstu málunum í
þeim kjaraviðræðum sem fara í hönd. Það þurfi að festa
styttingu vinnuvikunnar þannig að ekki verði um að
ræða tilraunaverkefni sem hugsanlega haldi áfram og
hugsanlega ekki. Þær eru jafnframt þeirrar skoðunar
að föst krónutöluhækkun væri æskileg, allir fái jafnt.
„Síðan finnst mér að orlofsuppbót og desemberuppbót
eigi að vera skattfrjálsar. Það verður lítið úr þessu þegar
borgað úr út“, segir Edith að lokum.

Dregið úr innsendum svörum

Allir sem klára könnunina fara sjálfkrafa í happdrættispott. Úr hópi
svarenda verða dregnir vinningar úr innsendum svörum. Vinningarn
ir eru ekki af verri endanum: Gjafabréf hjá Icelandair að andvirði 50
þúsund krónur og aðgöngumiðar að Iceland Airwaves hátíðinni, helg
arvöl í orlofshúsum og vikudvöl í orlofshúsi félagsins á Spáni
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Starfsmennt býður starfstengt nám af ýmsu
tagi og ráðgjöf til einstaklinga og stofnana um
starfsþróun og eflingu mannauðs.
Nánari upplýsingar á smennt.is eða hringdu í
síma 550 0060 og fáðu meira að heyra.
Fræðslusetrið
Starfsmennt er samstarfsFræðslusetrið Starfsmennt
samstarfsvettvangur fjármála- og efnahagsráðuneytis
og flestra aðildarfélaga BSRB um starfstengt
nám, starfsþróun og ráðgjöf.
Hlutverk Starfsmenntar eru að

bjóða opinberum starfsmönnum víðtæka
möguleika til menntunar og þroska.
aðstoða stjórnendur við mótun vinnustaðamenningar og starfsumhverfis
sem miðar að því að auka ánægju og
hvatningu í starfi.
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smennt.is

Að vera í takt við tímann

Vangaveltur um ábyrgð einstaklings á eigin starfsþróun

F

yrir um ári eða tveimur síðan sá
ég heimildaþátt um lokun
síðustu kolanámuverk
smiðja í Þýskalandi. Þar
var rætt við fimmtugan
karlmann sem hafði hafið
störf í verksmiðjunni
sextán ára gamall og
aldrei unnið við neitt
annað. Það sem blasti
nú við þessum manni á
besta aldri var að hefja
töku eftirlauna og að því
er virtist leggja kapal og
reykja það sem eftir var.
Hann hvorki kunni né þekkti
neitt annað, pabbi hans og afi
höfðu báðir verið kolanámumenn
og sama gilti að því er virtist um allt hans
nærumhverfi. Þarna var um jafnaldra minn að ræða, korn
ungan manninn fannst mér.
Fjórða iðnbyltingin eða stafræna byltingin hefur vakið upp
miklar umræður um menntun og þjálfun starfsmanna.
Raddir heyrast um að áherslur í grunnmenntun séu ekki í
takt við þarfir atvinnulífsins og þar með vanti rétta þjálfun
fyrir starfsmenn framtíðarinnar en einnig eru vangaveltur
um hvernig standa skuli að endurmenntun þeirra sem
fyrir eru á vinnumarkaði. Í skýrslunni The Future of Jobs
Report 2018, sem gefin var út af World Economic Forum í
september 2018, er því haldið fram að árið 2022 muni 54%
allra starfsmanna þurfa á endur og símenntun að halda til
að geta tekist á við breytingar í starfsumhverfi sínu. Ef við
heimfærum þetta á félagsmenn aðildarfélaga BSRB, sem telja
um 21 þúsund, þá er um að ræða 11 þúsund félagsmenn
sem þurfa á endur og símenntun að halda. Hvert innihald
þessarar menntunar á að vera er ekki alveg skýrt, en víða er
bent á að mikilvægustu þættir í færni nútímastarfsmanns
þurfi að vera á sviðum samskipta, tilfinningagreindar,
lausnamiðaðrar hugsunar og sköpunar. Segja má að Norð
menn rammi þetta allt inn í einum færniþætti í skýrslunni
Digitalisering – hvilken kompetanse trenger vi? frá árinu

2018, þar sem segir að allra mikilvægasti þátturinn,
sem þjálfa þurfi upp, sé hæfnin til að læra og með
því er átt við getuna og viljann til að þróa eigin
færni alla ævi, taka þannig ábyrgð á eigin
starfsþróun.
Nám og þjálfun eru ferli sem leiða til
breytinga á skilningi og hugsun og hafa
áhrif á hegðun einstaklings. Í ferlinu
fléttar einstaklingurinn fyrri þekkingu
og reynslu við þá nýju og fær úr því
tæki sem hann notar til að skilja og
fást við nýjar aðstæður. Mikilvægt er að
hafa í huga að nám fer fram mun víðar en
á skipulögðum námskeiðum eða í fram
haldsnámi. Fólk lærir á margvíslegan máta
og oft lærir það eitthvað nýtt eða þróar með
sér ákveðna færni án þess að vera sér sérstaklega
meðvitað um hvað er að gerast. Meðvitað og ómeðvitað
nám í vinnuumhverfinu er hluti af þessu og er oft á tíðum
vanmetið. Stjórnendur bera vissulega ábyrgð á að skapa gott
námsumhverfi og hvetja til þjálfunar. Ábyrgð einstaklings
felst í að vera tilbúinn til að takast á við þetta ferli, nýta það
sem best og eins að þekkja eigin þarfir og möguleika til að
vaxa. Í nútímasamfélagi er enn mikilvægara en áður að taka
ábyrgð á eigin starfsþróun, þekkja þarfirnar og hvaða leiðir
henta manni best til að tileinka sér ný vinnubrögð, viðhorf
og færni.
Ég leiði oft hugann að jafnaldra mínum, þýska kolanámu
manninum. Sá virtist hvorki hafa fengið hvatningu frá um
hverfinu né fundið það hjá sjálfum sér að hann þyrfti að vera
í takt við tímann og þjálfa upp nýja færni eða endurbæta þá
færni sem hann bjó vissulega yfir, svo hægt væri að yfirfæra
hana á önnur störf. Því velti ég því stundum fyrir mér hvort
hann sitji enn og leggi kapal allan daginn.
Guðﬁnna Harðardóttir
Höfundur er framkvæmdastjóri fræðslusetursins Starfs
menntar.
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Nýtt bókunarkerfi
tilbúið innan tíðar
Unnið er að því að setja upp eitt orlofskerfi fyrir Sameyki og
tryggja aðgang allra félagsmanna að orlofseignum St.Rv og
SFR. Kerfið heitir Frímann og er sama kerfi og St.Rv notaði
fyrir sameiningu. Frímann hefur verið notaður af fjölmörgum
verkalýðsfélögum um land allt um árabil.
Unnið er hörðum höndum að því að allt verði tilbúið þegar
orlofsblaðið berst félagsmönnum innan tíðar og miðað er við
að sumarúthlutun fari fram um miðjan apríl.

Gott
að vita!
Námskeið og fyrirlestrar
á vegum Sameykis

Vor 2019

Félagið býður upp á ýmis námskeið og fyrirlestra
fyrir félagsmenn nú á vorönninni. Stefna félagsins
er að bjóða upp á fjölbreytta fræðslu, bæði stutta
og lengri, á mismunandi tíma svo ﬂestir ﬁnni eitthvað við sitt hæﬁ. Lágmarksfjöldi þátttakenda á
hvert námskeið er 12 (nema annað sé tekið fram)
en hámarksfjöldi er mismunandi eftir námskeiðum.
Nánari upplýsingar og námskeiðslýsingar er að ﬁnna
á vefsíðum félaganna (á meðan vefur Sameykis er
ekki kominn í loftið).

Spænska fyrir ferðamenn
Dagsetning: 1., 3. og 8. apríl
Kl. 18:0020:00
Lengd: 6 klst.
Staður: Grettisgata 89, 1. hæð

Öll Spánarhúsin
komin í Frímann
Öll hús beggja fyrrum félaga eru komin í Frímann, þannig
að allir félagsmenn geta farið í gegnum www.strv.is til að
bóka þau.
Bæði bókunarkerfin verða opin þar til búið verður að setja
allar eignir fyrrum SFR á Íslandi í nýja bókunarkerfið og
meðan verið er að ljúka afgreiðslu þeirra bókana sem hafa
farið þar í gegn.
Sjá nánar á www.sfr.is og www.strv.is.
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Sameyki

Leiðbeinandi: Gerður Gestsdóttir, löggiltur skjalaþýðandi úr
spænsku á íslensku og túlkur.
Lýsing: Spænska er einfaldari en margir halda og hægt að komast
langt með smá innsýn í tungumálið. Á þessu örnámskeiði lærir
þú grundvallaratriði í samskiptum svo sem að heilsa og kveðja og
þakka fyrir þig; að komast á milli staða, spyrja til vegar og nota
samgöngur; bjarga þér í búðum og veitingastöðum, getað spurt
um vörur og skilið matseðilin; og lesa úr kortum bæði á pappír og
í símanum. Að lokum verður kennt á einföld hjálpartæki sem finna
má í flestum snjallsímum.

Myrkrið veit – Reykjavíkurrölt um
slóðir skáldsagna Arnaldar Indriðasonar
Dagsetning: 2. apríl
Kl. 19:3021:00
Lengd: 1,5 klst.
Staður: Hópurinn hittist við Lögreglustöðina, Hverfisgötu
113115, á móti Hlemmi.

Golfnámskeið 1

Dagsetning: 10., 11., 17. og 18. apríl
Kl. 17:0018:00
Lengd: 4 klst.
Staður: Hraunkot, Golfklúbburinn Keilir, Hafnarfirði.
Leiðbeinandi: Andrea Ásgrímsdóttir PGA golfkennari.

Lýsing: Reykjavíkurborg er sviðsmynd næstum allra glæpa
sagna Arnaldar Indriðasonar. Það er skemmtileg upplifun að
fylgja í fótspor sögupersóna hans og fá innsýn í sögu borgar
innar með hjálp þeirra. Gangan hefst við Lögreglustöðina, og
endar einhversstaðar í myrkviðum miðborgarinnar. Áherslan er
á að hlusta á upplestur á textum sem tengjast staðsetningunum,
en einnig verður sagt stuttlega frá bókinni og staðnum, eftir
þörfum.

Lýsing:
Golfnámskeið fyrir þá sem vilja kynnast þessu skemmtilega
sporti og læra réttu tökin. Í fyrsta tímanum verða grunnatriði
golfsveiflunnar kynnt, farið yfir búnað og annað sem skiptir
máli. Í framhaldinu verður unnið nánar með grunnatriðin og
stutta spilinu bætt við, vipp og pútt. Þetta námskeið hentar
fyrir byrjendur og einnig þá sem eru aðeins komnir af stað í
íþróttinni en vilja skerpa á grunnatriðunum. Allar frekari upp
lýsingar verða sendar til þátttakenda þegar nær dregur. Fylgist
með póstinum ykkar! Þátttakendur þurfa sjálfir að koma með
golfsett á námskeiðið og nota sín boltakort (sem er hægt að
kaupa á staðnum).

Sætt og seyðandi - sýrópsgerð

Golfnámskeið 2

Leiðbeinandi: Dóra Svavarsdóttir er margreyndur matreiðslu
meistari og hefur haldið fjölda námskeiða í gerð grænmetis
rétta. Hún er eigandi Culina veitinga, fyrrum eigandi veitinga
staðarins „Á næstu grösum“.

Leiðbeinandi: Andrea Ásgrímsdóttir PGA golfkennari.

Leiðbeinandi: Leiðsögukona er Úlfhildur Dagsdóttir. Hún er
bókmenntafræðingur og bókaverja og hefur fylgst grannt með
skrifum Arnaldar frá upphafi.

Dagsetning: 8. apríl
Kl. 19:3022:00
Lengd: 4 klst.
Staður: Hússtjórnarskóli Reykjavíkur, Sólvallagötu 12

Lýsing: Námskeið í sírópsgerð, út í kokteilinn, kaffið, út á ísinn
og aðra eftirrétti.
Nemendur gera sjálfir nokkur síróp og vinna með mismunandi
brað og sætuefni.
Við prófum svo að blanda okkur nokkra kaffidrykki og óáfenga
kokteila.

Draugaganga

Dagsetning: 29. apríl
Kl. 17:3019:30
Lengd: 2 klst.
Staður: Mæting í Fischersundi niðri í bæ. Rétt hjá horni
Aðalstrætis og Vesturgötu.
Leiðbeinandi: Óli Kári Ólason, sagnfræðingur og sögukennari
í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Hann hefur aldrei séð
draug.
Lýsing: Draugagangan er gönguferð um miðbæ Reykjavíkur,
þar er fjallað um ýmislegt sem tengist sögu bæjarins og vissu
lega koma draugar við sögu. Gangan endar í Hólavallagarði
(Gamla garði) við Suðurgötu. Áhersla er lögð á að gangan verði
fyrst og fremst skemmtileg og fræðandi. Ekki verður gerð nein
tilraun til að færa sönnur á tilvist drauga.

Dagsetning: 10., 11., 17. og 18. apríl
Kl. 18:0019:00
Lengd: 4 klst.
Staður: Hraunkot, Golfklúbburinn Keilir, Hafnarfirði.

Lýsing: Golfnámskeið fyrir þá sem vilja kynnast þessu
skemmtilega sporti og læra réttu tökin. Í fyrsta tímanum verða
grunnatriði golfsveiflunnar kynnt, farið yfir búnað og annað
sem skiptir máli. Í framhaldinu verður unnið nánar með grunn
atriðin og stutta spilinu bætt við, vipp og pútt. Þetta námskeið
hentar fyrir byrjendur og einnig þá sem eru aðeins komnir af
stað í íþróttinni en vilja skerpa á grunnatriðunum. Allar frekari
upplýsingar verða sendar til þátttakenda þegar nær dregur.
Fylgist með póstinum ykkar! Þátttakendur þurfa sjálfir að koma
með golfsett á námskeiðið og nota sín boltakort (sem er hægt
að kaupa á staðnum).

Hjólanámskeið

Dagsetning: 7. maí
Kl. 17:0021:00
Lengd: 4 klst.
Staður: Grettisgata 89, 1. hæð
Leiðbeinandi: Árni Davíðsson. Hann hefur kennt hjólafærni
um árabil, haldið fyrirlestra um samgönguhjólreiðar og starfað
sem Dr. Bæk.
Lýsing: Á þessu létta viðgerðarnámskeiði verður aðal áherslan
á viðhald reiðhjólsins og helstu viðgerðir.
Þátttakendur koma með eigið reiðhjól og fá leiðsögn í að stilla
það eins og hentar hverjum og einum best, gera við sprungið
dekk, skipta um bremsupúða og stilla gíra.
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Hvað finnst félagsmönnum?
Það er margt um að vera hjá félögum í Sameyki þessa dagana. Haft var samband við nokkra
félagsmenn og þeir spurðir hvað þeim þætti mikilvægast í komandi kjarasamningum og
hvernig sameining SFR og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar í SAMEYKI legðist í þá.

Maður á að kunna
allt milli himins og
jarðar
Sigríður Gunnarsdóttir hefur
starfað á Listasafni Reykjavíkur í
tæpt ár. Hún er listfræðingur og
hefur verið leiðsögumaður og
sjálfstæður atvinnurekandi í 8 ár.

Sigríður segir mestu skipta í næstu kjarasamningum að bæta
kaupmátt þeirra sem eru á lægstu laununum. „Ég held að það
verði best gert með því að lækka skatta hjá þeim lægstlaunuðu, til
viðbótar við einhverja hækkun launa. Það ætti ekki að vera skattur
á launum sem eru undir 300 þúsund krónum á mánuði“, segir
Sigríður. Það þurfi síðan að hækka dagvinnulaunin þannig að þau
dugi til framfærslu. „Vinnudagurinn er líka of langur og svo er fólk
að bæta á sig yfirvinnu til að eiga í sig og á.“ Hún segist hafa fylgst
með tilraunaverkefnum um styttingu vinnuvikunnar og henni
lítist vel á þau og það þurfi að festa styttingu vinnuvikunnar í sessi
í kjarasamningum.
Sigríður segir að það mætti líka horfa til þess að nám sé metið til
launa. „Ég er til dæmis með meistaragráðu og fæ það ekki metið
til launa, af því að starfslýsingin segir ekki að það þurfi slíkt. En
hún nýtist alla daga í vinnunni án þess að ég fái sérstaklega greitt
fyrir. Atvinnurekendur nota þetta til að halda niðri launum. Það
er ekki gerð krafa um þetta í starfslýsingunni segja þeir, en ætlast
svo til þess að maður kunni allt milli himins og jarðar. Mér finnst
þetta mjög öfugsnúið.“

Sameiningin gæfuspor

Aðspurð um álit á sameiningu félaganna segir Sigríður hana hafa
verið gott skref sem geri félagið væntanlega sterkara. Stærri félög
hafi meira afl og geti nýtt það í þágu félagsmannsins. Hún kveðst
líka mjög sátt við nafnið. „Ég bind miklar vonir við þessa samein
ingu og hef á tilfinningunni að þetta eigi eftir að verða gæfuspor,“
segir Sigríður að lokum.

Ánægð með félagið mitt

Inga Maren segist hafa fylgst nokkuð með sameiningunni.
„Ég var ekki alveg viss, þekki hitt félagið ekki nógu vel, en al
mennt held ég að það hljóti að vera meiri styrkur í stærra félagi.
Það er styrkur í fjöldanum. En auðvitað fylgja svona sameiningu
bæði kostir og ókostir. Ég vona að kostirnir reynist fleiri til
lengdar. Ég hef svosem ekki miklar áhyggjur.“
Aðspurð um nafnið segir hún það gott. „Ég tók sjálf þátt í nafna
samkeppninni og fannst mínar hugmyndir auðvitað bestar, en ég
er mjög sátt við Sameyki,“ segir Inga Maren að lokum.

Virðist vera stefna í landinu
að halda launum niðri

Styrkur í
fjöldanum
Inga Maren Rúnarsdóttir er dansari hjá
Íslenska dansflokknum og hefur starfað
þar með hléum frá því árið 2011.
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Hún segir að það sé búin að
vera mikil vinna við gerð stofn
anasamninga undanfarin tvö ár
og það sé dálítið skrítið að fara
að hugsa um aðalkjarasamning
beint í kjölfarið, en þannig sé
nú staðan engu að síður. „Mér
finnst að það sé hægt að bæta
kjörin á fleiri vegu en bara með
beinni launahækkun“, segir Inga
Maren. „Það er til dæmis hægt
að stytta vinnuvikuna og halda
sömu launum. Ég held að það væri
mjög eftirsóknarvert.“ Hún segir
að það það ætti að leggja áherslu á
að stytta vinnutímann hvern dag
um klukkustund, alls fimm tíma
á viku. „Þá væri maður sjö tíma í
vinnunni á dag, en ekki átta. Það
er mikið álag á fólk í samfélaginu í Inga Maren og dóttir hennar,
Sóley Kjartansdóttir
dag og ég held að það þurfi að fara
að gera eitthvað róttækt varðandi
vinnutímann. Stytting vinnutímans léttir á þessi álagi. Og þótt
ég vilji útfæra það sem klukkutíma á dag, getur vel verið að aðrir
sæju fyrir sér aðra útfærslu og það þarf alls ekki að vera eins alls
staðar.“

Sameyki

Áslaug Kristinsdóttir er vagnstjóri hjá Strætó. Hún hefur
starfað hjá SVR frá árinu 1996, bæði sem vagnstjóri og á
fjármálaskrifstofu fyrirtækisins.

Að áliti Áslaugar er það aðallega tvennt sem ber að
leggja áherslu á í næstu kjarasamningum, einhverja
hækkun grunnlauna og styttingu vinnuvikunnar.
„Ég yrði mjög sátt við að vinnuvikan yrði stytt úr
40 tímum í 36  um fjóra tíma. Svo þætti mér ekki
óeðlilegt að grunnlaun hjá vagnstjórum hækkuðu um

Það þarf meiri mannskap ef
það á að stytta vinnuvikuna
4050 þúsund krónur á mánuði.“ Áslaug heldur að það verði erfitt að
semja, það virðist vera stefna í landinu að halda launum niðri. „Ég
vona samt að það verði samið án þess að það komi til verkfalla. Ég
vil ekki fara í verkfall“, segir Áslaug.

Leggst vel í hana

Hún segist ekkert hafa tekið þátt í undirbúningi sameiningar
félaganna. Samruninn leggst samt vel í hana, það sé alltaf styrkur í
fjöldanum. Auðvitað þurfi að gæta þess að það verði ekki of mikil
fjarlægð milli félagsins og hinna almennu félagsmanna en hún hafi
trú á því að forystan sjái til þess að halda sambandi við félagsmenn
ina. „Ég er allavega ekkert hrædd við þetta  og nafnið er f ínt,“ segir
Áslaug að lokum.

Þurfti að fletta í orðabók
til að skilja nafnið
Kári Sigurðsson vinnur í félagsmið
stöðinni Hólmaseli í Reykjavík.
Hann hefur verið starfsmaður í
félagsmiðstöðvum frá árinu 2007.

Kári segir að tekist verði á um hve mikið
verði hægt að hækka launin. „Það er náttúru
lega beðið dálítið eftir því hvað kemur út á
almenna vinnumarkaðnum, sem er á undan
eins og oftast. Ég treysti mér ekki til að nefna
neinar tölur. Annars skiptir launataflan miklu
máli hjá okkur. Það þarf að endurskoða hana. Þar eru miklar innbyggð
ar skekkjur.” Síðan sé stytting vinnuvikunnar ofarlega á lista almennt
hjá flestum. Það geti að vísu verið erfitt að útfæra það í frístundageir
anum. Frístundamiðstöðvarnar hafi t.d. ekki verið meðal þátttakenda í
tilraunaverkefnunum. „Það er samt örugglega hægt að finna leið til að
leysa það.“

Líst vel á sameininguna

„Mér lýst persónulega vel á sameininguna. Fólk er oft hikandi gagnvart
breytingum og við eigum eftir að sjá hver reynslan verður.” Kári segir
að félagið ætti að verða miklu öflugri heild en þegar starfað er í tveimur
félögum. Í sameinuðu félagi komi saman gríðarlega mikil reynsla og
þekking. „Við verðum með öflugt fólk með mikla reynslu í kjarasamn
ingunum. “
„Mér leist ekkert á nafnið til að byrja með,” segir Kári. „Ég þurfti að
byrja á að fletta í orðabók til að skilja það, en það venst ótrúlega vel. Ég
er strax farinn að tala um Sameyki en ekki Starfsmannafélag Reykja
víkurborgar. Þetta er bara frábært nafn og það verða allir búnir að
gleyma gömlu nöfnunum fljótlega. Þau voru ekkert sérlega flott”, segir
Kári að lokum.

Þórir Guðlaugsson er varðstjóri í fangelsinu á Hólmsheiði
og hefur unnið sem fangavörður í fimm ár.

Þórir er fyrst spurður
hvaða áherslur hann vilji
sjá í komandi kjara
samningum. Hann segist
þeirrar skoðunar að það sé
lítið gagn í launahækkun
um sem séu teknar aftur í
gegnum verðhækkanir og
verðbólgu. „Ég hef alltaf
frekar viljað líta á skatta
lækkanir, eða hækkanir
á persónuafslætti. Það
kemst betur til skila. Ann
að virðist ekki virka,” segir Þórir. Þá segist hann ekki vera
að tala um útfærslur eins og ríkisstjórnin lagði fram fyrir
skemmstu. „Það var hvorki fugl né fiskur,” segir Þórir.
Að sögn Þóris væri ákjósanlegt ef hægt væri að fylgja eftir
áherslunni á styttingu vinnuvikunnar. „Sú áhersla virkar
mjög vel á mig. Þetta væri mjög fjölskylduvænt og reynsla
frá öðrum löndum sýni að þetta virki mjög vel. Ég sé samt
fyrir mér að það geti reynst erfitt í mínu umhverfi. Hér eru
tólf tíma vaktir.” Þórir segir að það þyrfti að bæta við mann
skap ef þetta ætti að ganga upp. Stofnunin hafi t.d. ekki haft
mannskap til að taka þátt í tilraunaverkefnum eins og þeim
sem hafi verið í gangi. „En mér finnst þetta mjög sniðug
hugmynd. Og það dettur engum í hug að hverfa til baka þar
sem þessu hefur verið komið á. Þátttakendur, til dæmis í
tilraunaverkefnunum tala lofsamlega um áhrifin.”

Kom upp smá panik

„Ég held að þetta sé ágæt hugmynd og félagið stækkar,” segir
Þórir um sameininguna. „Það varð einhver panik í sambandi
við stærð sjóða og orlofshúsin, við fengjum minna út úr
þessu en áður. Ég held að við þurfum ekki að hafa neinar
áhyggjur af þessu.”
Þóri finnst nafnið frekar veikt, segist ekki vita hvernig það sé
tilkomið og varla hvað það þýði. „En það kemur örugglega til
með að venjast ágætlega.“

21

Lög
Sameykis stéttarfélags
í almannaþjónustu
1. kafli
Nafn og tilgangur
1. gr.  Félagið heitir Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu.
Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. Félagssvæði þess
er landið allt. Félagið skiptist í tvo hluta, opinberan hluta og
almennan hluta. Í Ohlutanum eru einstaklingar sem aðild eiga
á grundvelli 1. til 2. töluliðs 3. gr. laga þessara. Í Ahlutanum eru
einstaklingar sem aðildarrétt eiga á grundvelli 3. og 4. töluliðs
3. gr. þessara laga. Lög nr. 94/1986 gilda um starfsemi Ohluta
félagsins við gerð kjarasamninga en lög nr. 80/1938 gilda um
kjarasamningsgerð Ahluta.
2. gr.  Tilgangur félagsins er:
1. Að vinna að hagsmunamálum félagsmanna og standa vörð
um réttindi þeirra og beita sér gegn hvers konar misrétti í
launagreiðslum og starfskjörum.
2. Að fara með fyrirsvar einstaklinga, sem aðild eiga að félaginu,
við gerð kjarasamninga.
2. kafli
Aðild að félaginu og úrsögn
3. gr.  Rétt til inngöngu í félagið eiga:
1. Einstaklingar í þjónustu ríkisins og sveitarfélaga sem eiga ekki
aðild að öðru stéttarfélagi sem fer með samningsaðild fyrir
viðkomandi starfsmann.
2. Einstaklingar sem starfa hjá sjálfseignarstofnunum skv. 2. gr.
laga nr. 94/1986.
3. Einstaklingar sem starfa hjá stofnunum og fyrirtækjum sem
starfa í almannaþágu.
4. Einstaklingar sem starfa utan almannaþjónustu og eiga ekki
aðild að öðru stéttarfélagi.
4. gr.  Gangi félagi úr þjónustu ríkisins eða sveitafélaga eða
stofnana eða félaga sem falla undir ákvæði 2. tl. 3. gr. eða hætti
störfum hjá atvinnurekanda skv. 3. og 4. tl. 3. gr. telst hann
ekki lengur í félaginu. Félagsmaður sem verður atvinnulaus á
rétt til áframhaldandi félagsaðildar meðan hann er á skrá sem
atvinnulaus, enda eigi hann ekki aðild að öðru stéttarfélagi.
Atvinnulausir greiði félagsgjald, en heimilt er stjórn félagsins að
fella það niður að hluta eða öllu leyti. Félagsmaður sem lætur
af starfi á aldursmörkum eða vegna veikinda og hefur unnið sér
rétt til eftirlauna eða örorkubóta, heldur öllum félagsréttindum
ef hann kýs, en skal vera gjaldfrjáls. Félagar geta óskað þess að
stjórn félagsins hafi afskipti af ráðningarkjörum, starfskjörum,
eftirlaunum, brottvikningu og öðru því sem máli skiptir í
samræmi við tilgang félagsins. Rísi deila um lögmæti uppsagnar
félagsmanns úr starfi telst hann þó félagsmaður þar til hún er
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til lykta leidd. Félagsmenn sem ráðnir eru til starfa hjá félaginu
eða heildarsamtökum opinberra starfsmanna halda ennfremur
óskertum félagsréttindum meðan þeir gegna slíku starfi.
5. gr. Einstaklingur sem uppfyllir eitthvert skilyrða 3. gr. til þess að
geta orðið félagsmaður og greiðir félagsgjald til félagsins, telst þar
með félagsmaður. Stjórn félagsins skal kynna nýjum félagsmanni
réttindi hans og skyldur í félaginu.
6. gr.  Halda skal aukaskrá yfir einstaklinga sem ekki eru
félagsmenn en greiða gjald til félagsins skv. 2. mgr. 7. gr. laga um
kjarasamninga opinberra starfsmanna. Félagsmaður sem ekki
greiðir félagsgjöld skv. lögum félagsins skal færður á aukaskrá
með ákvörðun stjórnar félagsins, enda hafi vanskil staðið a.m.k. 3
mánuði. Þeir sem eru á aukaskrá njóta hvorki atkvæðisréttar né
annarra félagsréttinda fyrr en viku eftir að þeir hafa greitt skuld
sína við félagið. Félagsstjórn er heimilt að undanþiggja menn
félagsgjöldum ef veikindi eða aðrar sérstakar
ástæður eru fyrir hendi.
7. gr.  Allir þeir sem aðild eiga að félaginu eru skyldugir að hlýða
lögum þess. Þyki sannað að félagsmaður hafi framið alvarlegt brot
á lögum þessum eða vísvitandi valdið félaginu tjóni á annan hátt,
getur aðalfundur vikið viðkomandi úr félaginu, en til þess þarf 2/3
hluta greiddra atkvæða.
8. gr.  Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og sendast félagsstjórn
og telst viðkomandi genginn úr félaginu þremur mánuðum eftir að
úrsögn barst félagsstjórn enda sé hann skuldlaus við félagið.
3. kafli
Stjórn og stjórnarkosning
9. gr.  Stjórn félagsins skipa fimmtán menn, formaður og fjórtán
meðstjórnendur, er skulu kosnir úr hópi fullgildra félagsmanna
til þriggja ára í senn. Formaður skal kosinn sérstaklega en fjórtán
meðstjórnendur skulu kosnir í einu lagi. Ekki má sami maður
gegna störfum formanns lengur en fjögur kjörtímabil (12 ár)
samfellt. Þótt formaður hafi setið í stjórn félagsins hefur það engin
áhrif á þann tíma sem honum er heimilt að gegna formennsku.
Meðstjórnendum er ekki heimilt að sitja samfellt í stjórn
lengur en þrjú kjörtímabil (9 ár). Stjórnin kýs úr sínum hópi
varaformann og ritara. Ef einn eða fleiri ganga úr stjórn á
kjörtímabilinu, er stjórn heimilt að tilnefna nýjan stjórnarmann
sem fulltrúaráð verður að staðfesta. Ef formaður gengur úr stjórn á
kjörtímabilinu þá tekur varaformaður við fram að næsta kjöri.

10. gr.  Kjör stjórnar fer fram við allsherjaratkvæðagreiðslu.
Kjörstjórn skal senda félagsmönnum kjörgögn. Atkvæðagreiðsla
skal fara fram með rafrænum hætti ef því verður við komið,
annars skriflegum og þá skal hafa hliðsjón af því sem tíðkast við
utankjörfundarkosningu til Alþingis varðandi frágang kjörgagna.
Kosning skal standa yfir í a.m.k. 10 daga ef hún er rafræn en 15
daga annars og skal henni lokið sólarhring fyrir aðalfund. Atkvæði
sem berast kjörstjórn að þeim tíma liðnum skulu ógild.
Kjörseðill skal vera tvískiptur þannig:
1. hluti fyrir formannskjör
2. hluti fyrir kjör meðstjórnenda
Nöfnum frambjóðenda skal raðað í stafrófsröð í hverjum hluta.
Tilgreina skal vinnustað frambjóðenda og starfsheiti. Komi ekki
fram tillögur um fleiri menn í hvert stjórnarsæti en kjósa skal eru
þeir sjálfkjörnir.
11. gr.  Fulltrúaráð skal kjósa uppstillingarnefnd sem skipuð er 7
aðalmönnum og tveimur til vara. Stjórn félagsins skal undirbúa
tillögu um uppstillingarnefndina sem lögð er fyrir fulltrúaráð.
Hlutverk uppstillingarnefndar er eftirfarandi:
Gera tillögu um formann og stjórn félagsins. Einnig skal hún
gera tillögur um stjórn orlofssjóðs, stjórn starfsmenntunarsjóðs,
stjórn styrktar og sjúkrasjóðs, stjórn vinnudeilusjóðs, kjörstjórn,
skoðunarmenn reikninga og endurskoðendur.
Uppstillingarnefnd skal leggja tillögur sínar fyrir fulltrúaráð eigi
síðar en 40 sólarhringum fyrir aðalfund þegar stjórn félagsins er
kosin. Fulltrúaráð skal afgreiða tillögur uppstillingarnefndar og
verða þær tillögur ráðsins.
Heimilt er 50 eða fleiri félagsmönnum að gera tillögur um einn
eða fleiri stjórnarmenn. Skulu þær vera skriflegar og berast stjórn
félagsins a.m.k. 25 sólarhringum fyrir aðalfund. Öllum tillögum
skal fylgja skriflegt samþykki þeirra sem tillaga er gerð um. Vanti
samþykki aðila telst tillaga um hann ógild. Tillögum skulu fylgja
upplýsingar um vinnustað, kennitala og heimilisfang.
4. kafli
Aðalfundur
12. gr.  Aðalfundur skal auglýstur á tryggilegan hátt með a.m.k.
35 sólarhringa fyrirvara. Jafnframt skal auglýst eftir tillögum um
stjórnarmenn þegar stjórnarkjör fer fram, sbr. ákv. 9. og 10. gr.
Aðalfundur er æðsta vald félagsins.
13. gr.  Aðalfund skal halda fyrir lok marsmánaðar ár hvert.
Takist ekki að ljúka aðalfundarstörfum á einum fundi skal boða til
framhaldsaðalfundar.
Þessi eru sérstök verkefni aðalfunda, nema á því ári sem ekki fer
fram stjórnarkjör, falla af dagskrá fundarins töluliðir 4, 6 og 8.
1. Stjórn félagsins gefur skýrslu um starfsemi félagsins á
síðastliðnu ári.
2. Lagðir fram til samþykktir endurskoðaðir reikningar félagsins
fyrir síðastliðið almanaksár.
3. Tekin ákvörðun um tillögur til lagabreytinga og breytinga á
reglum sjóða.
4. Úrslit allsherjaratkvæðagreiðslu í stjórnarkjöri kynnt.
5. Kosinn löggiltur endurskoðandi félagsreikninga, tveir
skoðunarmenn og tveir til vara.

6.
7.
8.

Kosnir fimm menn í kjörstjórn og jafnmargir til vara.
Ákveðið árgjald félagsmanna og skipting þess milli sjóða.
Kosið í stjórn: orlofssjóðs, vinnudeilusjóðs, starfsmenntunar
sjóðs og styrktar og sjúkrasjóðs skv. reglum þeirra.
9. Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram til samþykktar.
10. Ályktanir aðalfundar afgreiddar.
11. Önnur mál.
14. gr.  Kjörstjórn skipa fimm menn og jafnmargir til vara og skal
kosin úr hópi fullgildra félagsmanna til þriggja ára á þeim aðalfundi
þegar stjórnarkjör fer fram. Kjörstjórn skal ásamt stjórn félagsins
hafa á hendi undirbúning og framkvæmd kosningarinnar. Sé
kjörstjórnarmaður í framboði við stjórnarkjör skal hann víkja sæti
fyrir varamanni. Sá varamaður sem flest atkvæði hefur fengið tekur
fyrsta sæti sem losnar í kjörstjórn, þá sá sem næstflest atkvæði
hefur fengið og þannig áfram.
15. gr.  Stjórn félagsins lætur gera kjörskrá um alla félagsmenn
er atkvæðisréttar njóta, sbr. 6.gr. og skal hún liggja frammi á
skrifstofu félagsins frá því að aðalfundur er auglýstur. Allar kærur
út af kjörskrá skal kjörstjórn úrskurða um. Kærufrestur rennur út
sólarhring fyrir aðalfund. Í kjörskrá skulu skráðar upplýsingar um
kennitölu og heimilisfang félagsmanna.
16. gr.  Félagsmenn hafa frjálst val til að kjósa þá menn sem í
kjöri eru og skulu þeir gera það á þann hátt að merkja við fyrir
framan nafn þess er þeir kjósa. Öll önnur merki eða áritanir
ógilda kjörseðilinn. Kjörstjórn getur heimilað rafræna kosningu.
Kjósa ber einn mann við formannskjör og fjórtán menn við kjör
meðstjórnanda. Sé ekki kosin rétt tala stjórnarmanna í einhverjum
hluta kjörseðils er hann ógildur að því er þann hluta varðar.
Kjörstjórn sker úr um gildi vafaatkvæða.
17. gr.  Kjörstjórn ákveður hvar og hvenær talning atkvæða skal
fara fram. Frambjóðendur við formannskjör eða umboðsmenn
þeirra mega vera viðstaddir talningu.
18. gr.  Kjörstjórn skal halda gerðabók og færa í hana allt sem
kosningu varðar, undirbúning, framkvæmd og niðurstöður.
5. kafli
Stjórnarfundir og stjórnarstörf
19. gr.  Formaður skal boða til funda og gegna öðrum venjulegum
formannsstörfum. Varaformaður gegnir störfum formanns í
forföllum hans. Ritari sér um að fundargerðir séu ritaðar og
varðveittar með öruggum hætti fyrir stjórnar, trúnaðarmannaráðs
fulltrúaráðs og félagsfundi. Stjórn félagsins hefur æðsta vald í
málefnum þess milli aðalfunda. Stjórnin vinnur að stefnumótun
félagsins og stuðlar að framgangi mála sem félagið hefur
sett sér. Stjórnin sér um að skipulag og starfsemi félagsins sé í
samræmi við lög þess. Stjórnin ber ábyrgð á fjárreiðum og eignum
félagsins og tekur allar meiriháttar ákvarðanir er lúta að fjármálum
og fjárhagsskuldbindingum þess. Stjórnin skipar stjórn Vísindasjóðs
og stjórn sérstaks styrktarsjóðs. Stjórnin skal yfirfara og samþykkja
reikninga félagsins með áritun. Stjórnin tekur ákvarðanir um
ráðningu starfsmanna félagsins og semur um kjör þeirra.
Stjórnin felur formanni daglegan rekstur félagsins og ákveður laun
hans. Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar mætir. Afl
atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundum.
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6. kafli
Fjármál
20. gr.  Félagsgjald félagsmanna skal ákveðið á aðalfundi
og fellur það þá þegar í gjalddaga. Heimilt er að láta draga
félagsgjaldið frá launum félagsmanna. Sjóði félagsins skal ávaxta
hjá fjármálastofnunum á sem tryggastan hátt. Úr félagssjóði skal
greiða nauðsynlegan kostnað vegna starfsemi félagsins. Reikningsár
félagsins er almanaksárið. Endurskoðaðir reikningar félagsins skulu
liggja frammi á skrifstofu félagsins 10 sólarhringum fyrir aðalfund.
Tillögur sem fela í sér breytingar á útgjöldum fyrir félagsmenn er
einungis heimilt að afgreiða á aðalfundi félagsins að undangenginni
kynningu á tillögunni í fundarboði. Auk félagssjóðs hefur Sameyki
stéttarfélag í almannaþjónustu orlofssjóð, vinnudeilusjóð,
styrktar og sjúkrasjóð, sérstakan styrktarsjóð, vísindasjóð og
starfsmenntunarsjóð. Um starfsemi sjóðanna skal setja reglur sem
staðfestar skulu á aðalfundi.

10. kafli
Fulltrúaráð
26. gr. Fulltrúaráðið er skipað stjórn félagsins, formönnum sjóða
félagsins og 90 fulltrúum sem kosnir eru af trúnaðarmannaráði
á fyrsta trúnaðarmannaráðsfundi að hausti eftir kosningu á
oddatöluári. Við kosningu fulltrúa í fulltrúaráð skal tryggt
að lágmarki séu tveir fulltrúar frá eftirtöldum landshlutum:
Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi Vestra, Norðurlandi Eystra,
Austurlandi, Suðurlandi og Reykjanesi. Einnig skal vera tryggt að
eftirtaldar kjarasamningseiningar eigi að lágmarki tiltekinn fjölda
fulltrúa í ráðinu, (1) kjarasamningur  ríkisins/sjálfseignarstofnanir,
(10 fulltrúa), (2) kjarasamningur  sveitarfélaganna sjálfseignar
stofnanir (10 fulltrúa), (3) kjarasamningur  SA og annarra sem
félagið gerir kjarasamning við (5 fulltrúa). Formaður félagsins er
jafnframt formaður fulltrúaráðs. Trúnaðarmannaráð skal setja
nánari reglur um framkvæmd kosninga í fulltrúaráði.

7. kafli
Félagsfundir
21. gr.  Félagsfundi skal boða svo oft sem þurfa þykir og er
félagsstjórn skylt að boða þá ef 50 fullgildir félagsmenn krefjast
þess og tilgreina fundarefni. Félagsfundi skal boða með minnst
þriggja sólarhringa fyrirvara og skal fundurinn auglýstur á sem
tryggilegastan hátt í fjölmiðlum eða þar sem hentar þykir.
Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

27. gr.  Fulltrúaráð skal vinna að stefnumótun fyrir félagið í
samráði við stjórn og annast undirbúning fyrir aðalfund félagsins,
þar á meðal að kjósa uppstillingarnefnd og laganefnd þegar það á
við. Á fundum fulltrúaráðs skal m.a. gerð grein fyrir fjárhagsstöðu
sjóða félagsins og lögð fram skýrsla yfir starfsemina einu sinni á
ári. Fulltrúaráð skal ákveða hvaða fastanefndir skulu starfa og setja
þeim reglur og kjósa í þær. Fulltrúaráð getur einnig stofnað
aðrar nefndir eða vinnuhópa innan félagsins í kringum sérstök
verkefni. Fulltrúaráð skal fjalla um kjara og réttindamál og annast
undirbúning kjarasamninga.

22. gr.  Fundum skal stjórnað eftir fundarsköpum er félagið setur.
Ef ágreiningur verður um fundarsköp úrskurðar fundarstjóri, en
skotið getur hann ágreiningsefni undir atkvæði fundarmanna.
Afl atkvæða ræður úrslitum mála á félagsfundum nema þar sem
öðruvísi kann að verða ákveðið í lögum þessum.
8. Kafli
Fulltrúar á þing BSRB
23. gr.  Kjör fulltrúa á þing BSRB skal fara fram á
trúnaðarmannaráðsfundi.
9. kafli
Trúnaðarmannaráð
24. gr.  Á hverjum vinnustað þar sem starfa 5 eða fleiri félagsmenn
sbr. lög nr. 94/1986, skal í maí annað hvert ár (oddatöluár) kjósa
trúnaðarmann til tveggja ára, sem tilkynnt sé félagsstjórn. Velja
má annan til vara. Berist eigi tilkynning um val fyrir 31. maí skal
félagsstjórn skipa trúnaðarmann án tilnefningar og tilkynna það
félögum á vinnustaðnum. Félagsstjórn setur trúnaðarmönnum
starfsreglur.
25. gr.  Trúnaðarmenn þeir sem eru kjörnir eða skipaðir samkvæmt
24. gr. eða kjörnir samkvæmt ákvæðum 28. gr. mynda ásamt stjórn
trúnaðarmannaráð. Hlutverk þess er að fjalla um þau málefni á
fundum sínum sem snerta vinnu og aðstöðu trúnaðarmanna í
störfum sínum ásamt fræðslu um þau þjóðfélagsmál sem hæst ber
hverju sinni og að gagni koma í störfum trúnaðarmanna. Einnig er
það hlutverk trúnaðarmannaráðs að fjalla um kjara og réttindamál
starfsmanna, sérstaklega þegar gera á almenna kjarasamninga.
Fundir í trúnaðarmannaráði skulu vera að lágmarki 2 á ári.
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11. kafli
Deildaskipting
28. gr.  Heimilt er að stofna sérstakar deildir innan félagsins með
þeim er vinna er skyld og samskonar störf eða störf sem krefjast
hliðstæðrar menntunar. Hver slíkra deilda hefur rétt til að velja fyrir
sína hönd tvo áheyrnarfulltrúa í trúnaðarmannaráð og fulltrúaráð.
Reglur fyrir deildir þessar öðlast ekki gildi fyrr en félagsstjórn hefur
staðfest þær en hlutverk þeirra skal vera:
1. Að vinna að því að hver félagsmaður sem til þess hefur rétt sé
meðlimur í deildinni.
2. Að fylgjast með því að samningar séu haldnir og réttindi
starfsmanna í heiðri höfð og reyna að leysa þau ágreiningsmál
sem upp kunna að koma og bundin eru við deildarmenn.
3. Að veita félagsstjórn aðstoð við söfnun gagna og upplýsinga og
annað er hún kann að óska eftir.
4. Að efla gagnkvæman skilning og einingu og stuðla að fræðslu
og menningarstarfi innan vébanda deildarinnar.
Háskóladeild
Starfrækja skal deild félagsmanna með háskólamenntun.
Háskóladeild skipa einstaklingar sem lokið hafa að minnsta kosti
Bachelor gráðu eða sambærilegu námi og uppfylla eitthvert
skilyrða 3. gr. Deildin setur sér starfsreglur sem öðlast gildi er
félagsstjórn hefur staðfest þær. Í þeim skal m.a. kveðið á um tilgang
deildarinnar sem er að fjalla um hagsmuna og sérmál er varða
réttindi og kjör félagsmanna með háskólamenntun. Stjórn
Háskóladeildar Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu skal
heimilt að kjósa úr sínum hópi tvo fulltrúa og tvo til vara sem eiga
rétt til setu í trúnaðarmannaráði og fulltrúaráði félagsins. Stjórn
deildarinnar skal skila ársskýrslu til stjórnar Sameykis stéttarfélags í
almannaþjónustu á hverju ári.

Lífeyrisdeild
Félagsmenn sem láta af störfum vegna aldurs eða örorku hafa
heimild til að starfrækja innan félagsins deild. Deildin setur sér
starfsreglur sem öðlast gildi er félagsstjórn hefur staðfest þær, sbr.
ákvæði 1. mgr. Í þeim skal m.a. kveðið á um tilgang deildarinnar,
sem er að fjalla um sérmál er varða hagsmuni og réttindi þeirra
svo og almennt félagsstarf og kynningu. Stjórn lífeyrisdeildar
Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu skal heimilt að tilnefna
úr sínum hópi 14 fulltrúa í trúnaðarmannaráð og þar af 5 fulltrúa
í fulltrúaráð. Formaður lífeyrisdeildar skal boðaður á stjórnarfundi
Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu, þegar á dagskrá eru mál
sem varða málefni þeirra.
12. kafli
Ákvæði vegna laga um kjarasamninga
29. gr.  Stjórn félagsins gerir tillögur um samninganefndir
vegna hvers kjarasamnings og leggur fyrir trúnaðarmenn á
hverju kjarasamningssviði til samþykktar eða synjunar. Fjöldi
félagsmanna í samninganefnd skal fara eftir stærð en þó aldrei vera
fjölmennari en 12 manns. Formaður félagsins skal vera formaður
samninganefnda nema hann skipi annan í sinn stað. Við kjör
samninganefndar skal þess gætt að í nefndina séu kjörnir fulltrúar
ólíkra starfsgreina innan hvers kjarasviðs.
30. gr.  Tilkynna skal viðsemjendum eigi síðar en við upphaf
samningaviðræðna hverjir skipi samninganefndir félagsins.
31. gr.  Trúnaðarmannaráð tekur ákvörðun um uppsögn
kjarasamninga. Uppsögn skal tilkynna í samræmi við 2. kafla laga
94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna eða skv. 6.
gr.1. nr. 80/1938, eftir því sem við á. Sömu aðilar taka ákvörðun
um að boða til allsherjaratkvæðagreiðslu um verkfall. Um þá
atkvæðagreiðslu fer skv. 15. gr. þeirra laga.
32. gr.  Samkomulag um kjarasamning skal samninganefnd
félagsins undirrita með fyrirvara. Um endanlegt samþykki þeirra
félagsmanna sem kjarasamningurinn tekur til, skal viðhafa
allsherjaratkvæðagreiðslu eins fljótt og kostur er. Við breytingu
á kjarasamningi á samningstímabilinu er ekki skylt að viðhafa
atkvæðagreiðslu.
33. gr.  Samninganefnd tekur ákvörðun um frestun eða afboðun
verkfalls eftir undirritun kjarasamnings.
13. kafli
Ýmis ákvæði
34. gr.  Heimilt er að láta fara fram allsherjaratkvæðagreiðslu
í félaginu um stærri mál. Stjórn tekur ákvörðun um
allsherjaratkvæðagreiðslu og niðurstaða atkvæðagreiðslunnar er
endanleg ákvörðun. Kjörstjórn sér ásamt stjórn félagsins um
undirbúning og framkvæmd allsherjaratkvæðagreiðslna og skal hún
sjá um að þær fari fram á tryggilegan hátt. Heimilt er að viðhafa
rafræna kosningu samkvæmt frekari ákvörðun kjörstjórnar.
Kjörstjórn staðfestir kjörskrá og ákveður hverju sinni meðferð
kjörgagna og fyrirkomulag á talningu atkvæða.

35. gr.  Komi fram tillaga sem studd er af 80 félagsmönnum um
að leysa félagið upp, skal hún lögð fyrir trúnaðarmannaráðsfund.
Ef tillagan er samþykkt með 2/3 hluta greiddra atkvæða
á fundi trúnaðarmannaráðs, skal þá höfð um hana
allsherjaratkvæðagreiðsla meðal félagsmanna. Tillagan telst því
aðeins samþykkt að hún hljóti 2/3 greiddra atkvæða.
Verði félagið leyst upp skulu gerðarbækur þess og skjöl ásamt
öðrum eignum afhent BSRB til fullrar eignar og umráða.
36. gr.  Við framkvæmd og túlkun laganna skal haft í huga að
innan félagsins eru annars vegar félagsmenn sem starfa eftir
kjarasamningum sem gerðir eru skv. lögum um kjarasamninga
opinberra starfsmanna nr. 94/1986 og hins vegar félagsmenn sem
starfa á almennum vinnumarkaði þar sem um gerð kjarasamninga
gilda lög nr. 80/1938. Ákvarðanir um kaup og kjör sem varða annan
hópinn sérstaklega skulu einungis bornar undir hann.
37. gr.  Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda hafi
tillögur þar að lútandi borist til félagsstjórnar áður en aðalfundur
er auglýstur og þeirra getið í fundarboði. Tillögur til lagabreytinga
skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins 10 sólarhringum fyrir
aðalfund. Á aðalfundi er heimilt að gera breytingartillögur
við löglega fram komnar tillögur til lagabreytinga enda feli
breytingartillögur ekki í sér óskyld efni við upprunalegu tillögurnar.
Til að lagabreyting nái fram að ganga verður hún að vera samþykkt
með 2/3 greiddra atkvæða. Um leið og samþykkt er breyting á
lögum skal ákveðið með fundarsamþykkt hvenær breytingin tekur
gildi.
14. kafli
Bráðabirgðaákvæði vegna sameiningar SFR stéttarfélags í
almannaþjónustu og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar (St.Rv.)
byggjast á samþykki félagsmanna í allsherjaratkvæðagreiðslu sem
fór fram í nóvember 2018. Sameining félaganna verður með þeim
hætti að nafni SFR, stjórn og lögum verður breytt og munu þau
gilda um sameinað félag. Félagsmenn St.Rv. fá aðild að sameinuðu
félagi á aðalfundi sem er haldinn 26. janúar 2019 og skulu njóta þar
félagsréttinda eins og um samfellda félagsaðild hafi verið að ræða frá
þeim tíma er þeir urðu félagar í St.Rv. Stjórn sameinaðs félags
verður skipuð núverandi stjórnum SFR og St.Rv. næstu tvö árin.
Formaður SFR verður formaður sameinaðs félags og formaður
St.Rv. varaformaður. Orlofsog vinnudeilusjóðir félaganna
skulu sameinaðir. Stjórn sameinaðs félags ákveður hverjir verða
formenn stjórna sjóðanna til næstu tveggja ára. Núverandi
trúnaðarmannaráð SFR og fulltrúaráð St.Rv. skulu starfa áfram
þar til kosning um nýja trúnaðarmenn fer fram í maí 2019 og í
framhaldi kosning í fulltrúaráð sameinaðs félags. Ákvæði 14. kafla
laganna falla úr gildi á aðalfundi sameinaðs félags sem verður
haldinn árið 2021.
Samþykkt á aðalfundi 26. janúar 2019
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Vinningshafi krossgátunnar

„Ég trúi þér ekki, ég vinn aldrei neitt svona“, sagði
Margrét Brynja Jónsdóttir þegar henni var tilkynnt að
nafn hennar hefði verið dregið úr innsendum lausnum í
verðlaunakrossgátunni í 4. tölublaði 2018. Lausnarorðið
var BOÐAFÖLL. Margrét Brynja starfar hjá skrifstofu
Ríkisskattstjóra á Ísafirði, þar sem hún hefur unnið í
10 ár. Margrét sagðist vilja hugsa málið og skoða valkostina áður en hún gerði upp við sig hvernig hún kæmi
til með að ráðstafa vinningnum. „Þetta kemur mér svo á
óvart, því ég er alls ekkert vön að vinna í happdrættum
eða samkeppnum eins og þessari. Ég verð bara að fá að
hugsa málið“, sagði hún að lokum.
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Lausnarorðið var BOÐAFÖLL
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FORSÖGN

Verðlaunakrossgáta. Krossgátan er fastur liður í Blaði stéttarfélaganna, félagsmönnum vonandi til ánægju. Hægt er að
senda inn réttar lausnir og dregið verður úr þeim sem berast fyrir síðasta móttökudag, sem að þessu sinni er 30. apríl
næstkomandi. Verðlaunin eru val á milli peningaupphæðar (12.000 kr.) eða helgardvalar í orlofshúsum félagsins frá
15. september til 1. maí að undanskildum, páskum, jólum og áramótum. Nægilegt er að senda svarið ásamt nafni,
kennitölu, heimilisfangi og símanúmeri til Sameykis, Grettisgötu 89, 105 Reykjavík. Vinsamlegast merkið umslagið
„Krossgáta.“ Einnig má senda svar á netfangið krossgata@sameyki.is.
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Lífeyrisréttindin þín

Þekkir þú réttindin þín hjá LSR?
Ellilífeyri ævilangt
Örorkulífeyri komi til tekjutaps vegna sjúkdóms eða slyss
Maka- og barnalífeyri
Viðbótarlífeyrissparnað

Vertu velkomin í ráðgjöf
um lífeyrismál.

