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Óskum félagsmönnum Hlífar og
landsmönnum öllum gleðilegra jóla
og farsæls komandi árs

Gallup könnun
Flóabandalagsins
Staða Hlífarfélaga
sterk

Starfsendurhæfing
Hafnarfjarðar
Fyrsti hópurinn
útskrifast í janúar

Vinnustaðaskírteini
á íslenskum markaði
Ætlað að koma í veg
fyrir ólöglega starfsemi

Orlofshús og -íbúðir
Fjölbreyttir orlofskostir
allt árið

Kolbeinn Gunnarsson

Aðgerðaleysi stjórnvalda
Þótt það séu erfiðir tímar á Íslandi,
verðum við að mæta þeim með bjartsýni
og sameiginlegu átaki. Það hefur verið
allt of mikið af neikvæðni, ekki síst
hjá stjórnvöldum. Þar á bæ hefur fólk
ekki staðið sig sem skyldi varðandi
uppbyggingu í atvinnumálunum. Hver
höndin hefur verið upp á móti annarri
í þeim málum. Strax eftir hrunið hefði
átt að hraða verkefnum í stóriðju og
vegagerð. Ýmsir aðilar hafa lýst sig
tilbúna til að koma inn með fjármagn
til að leggja í sólarselluverksmiðju,
netþjónabú og vatnsverksmiðjur, svo
dæmi séu tekin. Þessar hugmyndir hafa
ekki fengið nógu góðan hljómgrunn hjá
stjórnvöldum.
Það hefur lítið verið gert til að liðka fyrir
möguleikum slíkra fyrirtækja til að ráðast
í framkvæmdir. Það eina sem hefur verið
boðið upp á er aukin skattheimta á
fyrirtæki sem hafa hug á að nota orku til
að skapa verðmæti, hvort sem um hefur
verið að ræða ný eða eldri fyrirtæki,
stóriðju eða garðyrkju.
Efla þarf atvinnulífið með því að
veita fjármagni í nýjar framkvæmdir, í
nýsköpun og frumkvöðlastarf, t.d. við
að fullvinna ál hér á landi. Það þarf að
bæta launakjör og skapa grundvöll fyrir
auknu framboði á atvinnutækifærum
fyrir launafólk í landinu.
Orkulindirnar eru okkar helsta úrræði
til að rétta þjóðfélagið við, koma á
framleiðslu á ýmsum vörum sem hægt
er að flytja út til að skapa gjaldeyri
inn í landið. Með því að koma hjólum
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atvinnulífsins af stað og því að skapa
fleiri atvinnutækifæri, aukum við
ráðstöfunarfé ríkisins.
Lækkun stýrivaxta Seðlabankans að
undanförnu er skref í rétta átt, en
það hefur tekið allt of langan tíma að
koma þeim hlutum í réttan farveg.
Staða krónunnar er aftur á móti enn
mjög slæm. Taka þarf sérstaklega á
gengismálum á næstunni.

Málefni atvinnulausra
Stjórnvöld
þurfa
að
taka
sér
tak
í
málefnum
atvinnulausra.
Vinnumálastofnun er undirmönnuð
og mikið álag er á starfsfólki, sem á
skilið heiður fyrir að leggja sig allt fram
við erfiðar aðstæður. Það er ekki við
starfsfólkið að sakast varðandi það sem
aflaga hefur farið, heldur þá sem stjórna.
Starfsfólk hefur vart undan við að skrá og
tryggja að fólk fái bætur, en það vantar
að koma fólki aftur í vinnu eða annars
konar virkni, á námskeið eða annað
sem er í boði. Það þarf að bæta aðgengi
atvinnulausra að menntakerfinu og
leggja sérstaka áherslu á þá sem eru
með litla formlega menntun. Núna er
rétti tíminn til að huga að því að bæta
menntun þessa hóps. Það vantar meiri
fjölbreytni í úrræði sem miða að því
að koma í veg fyrir að fólk einangrist í
vítahring atvinnuleysis.
Sérstaklega þarf að taka á atvinnuleysi
ungs fólks og gefa því möguleika
á að komast út í atvinnulífið aftur.
Huga þarf að möguleikum á flýttum

starfslokum hjá fólki sem farið er að
nálgast eftirlaunaaldur og tryggja
um leið að einstaklingar sem velja
slíkt, tapi ekki réttindum. Með þessu
opnum við möguleika fyrir fleira ungt
fólk til að komast inn á vinnumarkað.
Það versta sem við getum lent í, er að
vera með stóran hluta af ungu fólki
á atvinnuleysisbótum í langan tíma.
Langvarandi atvinnuleysi eykur líkur á
því að viðkomandi eigi ekki afturkvæmt
á vinnumarkað og við missum fólkið
óvinnufært á örorku. Við verðum að
koma í veg fyrir slíkt með öllum tiltækum
ráðum.
Með hugmyndum sem hafa verið
kynntar, er verið að ýta vandanum yfir
á sveitarfélögin, í stað þess að virkja þá
atvinnulausu til að fara í nám eða að
skapa þeim aðstöðu til að leggja sitt af
mörkum til samfélagsins.
Það þarf að taka allt atvinnuleysisbótakerfið til endurkoðunar og um leið
að tryggja aðkomu stéttarfélaganna að
þjónustu við atvinnulausa.
Við þurfum að horfa fram á við með
bjartsýni og áræðni til að koma lífi fólks
á réttan kjöl á ný. Það gerum við ekki
nema með sameiginlegu átaki.
Að lokum vil ég óska öllum félagsmönnum og öðrum landsmönnum
gleðilegra jóla og farsæls komandi árs.
Kolbeinn Gunnarsson, formaður
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Skemmtilegt og gefandi starf
- segir Soffía Erla Einarsdóttir, starfsendurhæfingarráðgjafi hjá Hlíf
Hjá stéttarfélögum um allt land eru Í stuttu samtali við blaðið sagði Soffía
nú óðum að koma til starfa svokallaðir að það sé merkilegt hve fáir hafi
starfsendurhæfingarráðgjafar,
sem sótt um sjúkradagpeninga hjá Hlíf
ráðnir eru í tengslum við Virk – undanfarið. „Kannski eru Hafnfirðingar
starfsendurhæfingarsjóð,
sem
var bara heilbrigðari en aðrir“, segir Soffía
komið á fót á grundvelli kjarasamninga og kímir. Þetta er þó óvenjulegt ástand
ASÍ og SA frá febrúar 2008. Alls eru og líklega tímabundið. „Þrátt fyrir þetta,
komnir til starfa næstum 20 ráðgjafar var ákveðið að hafa hér fasta viðveru og
um allt land og miðað við móttökurnar, viðtalstíma. Þetta er ný þjónusta fyrir
má gera ráð fyrir að þeir verði jafnvel
enn fleiri. Soffía Erla Einarsdóttir er
starfsendurhæfingarráðgjafi hjá Hlíf
og Eflingu. Hún hóf störf hjá Eflingu
Getur einhver verið á móti því að lágmarks
um mánaðamótin mars/april og hjá
tekjutrygging í dagvinnu hækki úr 125 þúsund
Hlíf í haust. Til aðkrónum
byrja með
er húní 155 þúsund eins og
á mánuði
einn morgun í viku á skrifstofu
Hlífar fara fram á ?
verkalýðsfélögin
í Hafnarfirði, en er að öðru leyti með
aðstöðu í höfuðstöðvum Eflingar
í Sætúni 1 Veistu
í Reykjavík.
Soffía Erla
að framfærslukostnaður
vann áður einstaklings
við fjárhagsaðstoð
hjá
er ekki undir
170
þúsund
krónum
félagsþjónustunni í Reykjanesbæ, en
á mánuði.
hefur verið í námi
í mannauðsstjórnun
undanfarið og lauk því nú í vor ´09. Auk
námsins í mannauðsstjórnun, er Soffía
með BA-gráðu í sálfræði, þannig að hún
byggir á góðum grunni í nýja starfinu.

Verkafólk spyr:

Soffía Erla Einarsdóttir

félagsmenn og það tekur tíma að festa
svona starfsemi í sessi. Eina leiðin til þess
er að gera hlutina og vera til staðar.“
Soffía segir starfinu vera stýrt af Virk
starfsendurhæfingarsjóði. Ef starfsgetu
fólks er ógnað vegna heilsubrests, þá
SKRIFSTOFA
reynum við að finna leiðir fyrir það til
Verkalýðsfélagið
Hlíf
VERKALÝÐSFÉLAGS
að efla færni sína og vinnugetu. Þetta er
HLÍFAR
einstaklingsmiðuð þjónusta, ráðgjöf og
Reykjavíkurvegi 64
hvatning og mat á starfshæfni sem tekur
OPNUNARTÍMI:
mið af líkamlegri og andlegri heilsu.“
Mánudaga til föstudaga
Einstaklingurinn er miðpunktur í allri
frá kl. 09:00 til 16:30
þessari vinnu og það er reynt að gera
Sími: 5100 800
einstaklingsbundna áætlun til að auka
Fax: 5100 809
virkni þeirra sem fá þjónustuna. Soffía
www.hlif.is
segir að meðal þess sem hafi ýtt undir
tölvupóstur: hlif@hlif.is
að stéttarfélögin fóru út í þetta verkefni
Útgefandi: Verkalýðsfélagið Hlíf
hafi verið hve flókið réttindakerfið sé
Ábyrgðarmaður:
fyrir fólk með skerta vinnugetu. „Þetta
Kolbeinn Gunnarsson
er dálítill frumskógur fyrir fólk sem þarf
Aðstoð: Guðmundur Rúnar
að leita réttar síns eða aðstoðar. Það er
Hönnun: Betri Stofan ehf.
sjúkrasjóður, réttindi hjá atvinnurekanda,
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja
tryggingastofnun, lífeyrissjóðir og fleira.
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Við reynum að tengja þetta saman og
leiðbeina fólki, til að tryggja afkomuna,
en meginmarkmiðið er að reyna að koma
í veg fyrir að fólk falli af vinnumarkaði og
að koma því þangað aftur/aðstoða fólk
aftur til vinnu ef starfsgeta er fyrir hendi.“
Hluti af vinnunni er fræðslu- og
kynningarstarf. „Við höfum verið að
kynna starfsemina í fyrirtækjum, á
heilsugæslustöðvum og í félagsblöðum
– eins og í þessu viðtali til dæmis. Í
kjölfar þessarar kynningar hefur fólk
leitað til okkar í auknum mæli, ekki síst
fólk sem er enn í vinnu og það er mjög
gott að koma sambandinu á, áður
en ráðningarsamband rofnar. Það er
misjafnt hversu mikið inngrip þarf til
að fólk geti aukið vinnugetu og haldið
sambandi við vinnustað, en þetta er
ennþá mikilvægara núna þegar erfitt
er að fá nýtt starf. Síðan hef ég sett mig
beint í samband við þá einstaklinga sem
fá sjúkradagpeninga úr sjúkrasjóðunum.
Ég hef skrifað þeim bréf og reynt að
fylgja því eftir með því að hringja og
bjóða fólki að koma í viðtal.“
Að sögn Soffíu skiptir miklu máli að
aðilar vinni saman. Þannig sé nú komið
á gott samband við Vinnumálastofnun.
Okkar vinnureglur varðandi trúnað og
samskipti eru mjög strangar. Það er
mjög mikilvægt að þeir sem koma að
málinu tali saman. “

Þjónustan sé aðgengileg
Allt kapp er lagt á að hafa þjónustuna
ókeypis og eins aðgengilega og frekast
er kostur.
Soffía segir mótttökurnar hafa verið
mjög góðar. „Þetta fer rólega af stað en
tekur síðan mjög hratt við sér. Það var
reynslan hjá Eflingu. Eftirspurnin er orðin
mjög mikil þar og ég á ekki von á öðru
en að það verði eins hjá Hlíf.“
Starfið er mjög skemmtilegt og gefandi
að sögn Soffíu. „Það er mest gefandi
þegar manni tekst að veita fólki von um
að það geti farið aftur eða viðhaldist
á vinnumarkaðinum“, segir Soffía að
lokum.
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Mikil aukning í fræðslustyrkjum
Segir Sveinn Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri Starfsafls

Félagsmenn Hlífar hafa verið duglegir
að sækja sér einstaklingsstyrki Starfsafls
fræðslusjóðs til fræðslu og menntunar
það sem af er árinu 2009. Á fyrstu 10
mánuðum ársins afgreiddi Hlíf 141 styrk
til félagsmanna, sem er
nokkuð meira en allt árið
í fyrra, 2008. Reikna má
með því að fjöldi styrkja
verði um 170-180 allt
árið 2009, en það er um
35-40% aukning frá fyrra
ári.

lágmarkslaun í 12 mánuði. Til dæmis fá
starfsmenn í hlutastörfum styrk nokkurn
veginn í samræmi við starfshlutfall.
Nánari upplýsingar er að finna á
vefsíðu Starfsafls og hjá skrifstofu Hlífar.
Sambærilegir sjóðir eru
til fyrir þá félagsmenn
sem vinna hjá ríki og
sveitarfélagi.

Þegar
litið
er
á
meðfylgjandi mynd
má sjá að flestir styrkir
eru
til
einstaklinga
Starfsafl fræðslusjóður
vegna
íslenskunáms,
styrkir
félagsmenn
eins og svo oft áður. Sú
Flóabandalagsins
undantekning
gildir
(Efling, Hlíf, Verkalýðsvegna náms í íslensku,
og
sjómannafélag
að félagsmaður þarf
Sveinn Aðalsteinsson
Keflavíkur) sem vinna
aðeins að hafa greitt til
hjá einkafyrirtækjum, en sjóðurinn félagsins í einn mánuð. Þetta er gert til
er í eigu þessara stéttarfélaga og að koma erlendum starfsmönnum sem
Samtaka atvinnulífsins.
Félagsmenn fyrst í íslenskunám. Næstflestir styrkir
ávinna sér rétt til styrks eftir 6 mánaða eru til enskunáms, eða 15%, en síðan
samfellda greiðslusögu til sjóðsins en dreifast styrkir til ýmiss konar náms eins

Fjöldi og hlutfall einstaklingsstyrkja til félagsmanna Hlífar fyrstu 10 mánuði 2009

atvinnurekandi greiðir 0,2 % af launum
hvers félagsmanns til sjóðsins. Hafa
ber í huga að félagsmenn þurfa að
greiða í a.m.k. 6 mánuði áður en nám
hefst og að fullur styrkur miðast við
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og framhaldsskólanáms, háskólanáms,
iðnskóla og ökunáms.
Ástæða þessarar aukningar er engin
ein, þar spila margir þættir inn í. Margir

félagsmenn hafa minni yfirvinnu í ár og
vilja nota aukinn tíma til að styrkja stöðu
sína á vinnumarkaði. Það verður ekki
framhjá því litið að ein besta tryggingin
gegn atvinnuleysi er aukin menntun.
Það er því mjög ánægjulegt að sjá að
félagsmenn Hlífar hafa tekið vel við sér
og sótt sér aukna menntun á tímum
þrenginga í atvinnulífinu.
Sveinn Aðalsteinsson
Framkvæmdastjóri Starfsafls
ALMENNIR
KJARASAMNINGAR

Veikindi barna
og leyfi af
óviðráðanlegum
ástæðum
Á fyrsta starfsári hjá sama
vinnuveitanda skal foreldri heimilt
að verja tveimur dögum fyrir
hvern unninn mánuð, þangað
til rétturinn verður 12 dagar á
hverju 12 mánaða tímabili, til
aðhlynningar sjúkum börnum
sínum undir 13 ára aldri, enda verði
annari umönnun ekki við komið,
og halda þá dagvinnulaunum
sínum, svo og vaktaálagi þar sem
það á við.
Með vísan til reglna um greiðslur
vegna veikinda barna, er það
sameiginlegur skilningur aðila,
að með foreldri sé einnig átt við
fósturforeldri eða forráðamann,
sem er framfærandi barns og komi
þá í stað foreldris.
Starfsmaður á rétt á leyfi frá
störfum þegar um óviðráðanlegar
(force majeure) og brýnar
fjölskylduástæður er að ræða
vegna sjúkdóms eða slyss sem
krefjast
tafarlausrar
nærveru
starfsmanns.
Starfsmaður á ekki rétt á launum frá
atvinnurekanda í framangreindum
tilfellum, sbr. þó ákvæði 1.
málsgreinar.
HJÁLMUR DESEMBER 2009
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ALMENNIR
KJARASAMNINGAR

Um greiðslu
launa í
veikinda- og
slysatilfellum
Starfsfólk skal á hverju 12 mánaða
tímabili halda launum í slysa- og
veikindaforföllum sem hér greinir:
Á fyrsta starfsári hjá sama vinnuveitanda greiðast tveir dagar á
staðgengislaunum
fyrir
hvern
unninn mánuð.

Námskeið á
vorönn 2010
TUNGUMÁL

TUNGUMÁL
ENSKUSKÓLINN
ÍSLENSKA
FYRIR
ÚTLENDINGA
Islandzki
dla
audzoziemców
Icelandic
as
a
second
language
•
HANDVERK
HANNYRÐIR
OG
LISTIR
HEILSA
–
ÚTLIT
OG
ÚTLIT
TÖLVUR
OG
REKSTUR
•
TÓNLIST
SÖNGNÁM
OG
LEIKLIST
•FJÖLSKYLDURÁÐGJÖF
FJÁRMÁL HEIMILISINS
NÁMSAÐSTOÐ
MATUR
OG
NÆRING
•HÁSKÓLANN
FJARNÁMVIÐ
Eftir eins árs samfellt starf hjá
sama vinnuveitanda greiðist einn
mánuður með staðgengislaunum.

Eftir tveggja ára samfellt starf hjá
sama vinnuveitanda greiðist einn
mánuður með staðgengislaunum og
einn mánuður á dagvinnulaunum.
Eftir þriggja ára samfellt starf hjá
sama vinnuveitanda greiðist einn
mánuður með staðgengislaunum
og tveir mánuðir á dagvinnulaunum.
Eftir fimm ára samfellt starf hjá
sama vinnuveitanda greiðist einn
mánuður með staðgengislaunum,
einn mánuður með fullu dagvinnukaupi (þ.e. dagvinnulaun,
bónus og vaktaálög og tveir
mánuðir á dagvinnulaunum.

Starfsmaður sem öðlast hefur 4
mánaða veikindarétt eftir fimm ára
samfellt starf hjá sama vinnuveitanda
og ræður sig innan 12 mánaða
hjá öðrum vinnuveitanda heldur
tveggja mánaða veikindarétti (einn
mánuður á staðgengilslaunum og
einn á dagvinnulaunum) enda hafi
starfslok hjá fyrri vinnuveitanda verið
með eðlilegum hætti og rétturinn
sannreyndur. Betri rétt öðlast
stafsmaður eftir þriggja ára samfellt
starf hjá nýjum vinnuveitanda.

HJÁLMUR DESEMBER 2009

• ENSKUSKÓLINN

• ÍSLENSKA FYRIR ÚTLENDINGA
Islandzki dla audzoziemców

Icelandic as a second language

• HANDVERK - HANNYRÐIR OG LISTIR
• HEILSA – ÚTLIT OG ÚTLIT
• TÖLVUR OG REKSTUR
• TÓNLIST

• SÖNGNÁM OG LEIKLIST

• FJÁRMÁL HEIMILISINS - FJÖLSKYLDURÁÐGJÖF
• NÁMSAÐSTOÐ

• MATUR OG NÆRING

• FJARNÁM VIÐ HÁSKÓLANN Á AKUREYRI

• DAGFORELDRANÁMSKEIÐ - Réttindanámskeið
Nánari upplýsingar og innritun í síma 585-5860.

Ný námskrá kemur út um miðjan janúar og verður
aðgengileg á netinu: www.nhms.is
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Aðgerðir Gildis – lífeyrissjóðs til aðstoðar
sjóðfélögum varðandi sjóðfélagalán
Nýlega samþykkti Alþingi lög um að
öll verðtryggð lán sem eru tryggð
með fasteignaveði og eru í skilum,
verði sjálfkrafa sett í greiðslujöfnun.
Greiðslubyrði lána með greiðslujöfnun
lækkar og sett er þak á lengingu
lána sem kann að verða til vegna
greiðslujöfnunar.
Afborganir
taka
síðan breytingum í samræmi við þróun
greiðslujöfnunarvísitölu sem Hagstofa

Íslands gefur út mánaðarlega. Áætlað er
að greiðslubyrði lána geti lækkað um allt
að 17% við þessa breytingu.
Þeir sem ekki vilja greiðslujöfnun á lán
sín hjá sjóðnum geta sagt sig frá henni og
er vísað á heimasíðu Gildis – lífeyrissjóðs
www.gildi.is varðandi nánari úrvinnslu.
Nú um mánaðarmótin nóvember/
desember 2009 hafa um 40% af
lántakendum hjá sjóðnum sagt sig frá

þessari leið og kosið að borga áfram af
lánum sínum miðað við neysluvísitölu.
Þeim lántakendum hjá sjóðnum sem
ekki eru með lán sín í skilum er bent á
að hafa samband við sjóðinn og kanna
möguleika á skuldbreytingum og jafnvel
frystingu lána.

Kynningarfundur
Gildis
– lífeyrissjóðs fyrir sjóðfélaga
Mánudaginn 26. október 2009 stóð Gildi
– lífeyrissjóður fyrir kynningarfundi um
rekstur sjóðsins og helstu þætti sem
unnið hefði verið að á árinu 2009. Á
fundinum voru kynnt eftirfarandi atriði:
Sigurður
Þórðarson
fyrrverandi
ríkisendurskoðandi
og
formaður
Endurskoðunarnefndar
Gildis
–
lífeyrissjóðs gerði grein fyrir eftirliti með
starfsemi lífeyrissjóða.
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Árni Guðmundsson framkvæmdastjóri
sjóðsins gerði grein fyrir rekstri og stöðu
sjóðsins m.v. 30. september 2009.
Vilhjálmur Egilsson stjórnarformaður
Gildis – lífeyrissjóðs gerði grein fyrir
nýlega samþykktum samskipta- og
siðareglum fyrir stjórn og starfsmenn
sjóðsins.
Þorbjörn Guðmundsson framkvæmdastjóri Samiðnar flutti erindi um lífeyris-

sjóðina og uppbyggingu atvinnulífsins.
Heilmiklar umræður og fyrirspurnir urðu
að loknum þessum framsöguerindum
um efni þeirra og rekstur sjóðsins.
Kynningarfundur þessi var vel sóttur og
voru vel á annað hundrað sjóðfélagar á
fundinum.

NÝTT SÍMANÚMER HLÍFAR

5 100 800
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Við aðstoðum þig í námi!
Félagsmenn í Eflingu, Hlíf,
Verkalýðs- og sjómannafélagi
Keflavíkur sem og fyrirtæki
geta sótt um styrk til starfstengds náms og námskeiða.
www.starfsafl.is
Stuðningur við atvinnulífið.
Check our web page for grants
for job-related courses.

Betra atvinnuástand
hjá Hlífarfélögum
- samkvæmt könnun Gallup meðal félaga í
Flóabandalaginu

„Heildarlaun
Hlífarfólks virðast
allnokkru hærri en
heildarlaun svarenda
úr hinum félögunum,
eða um 340 þúsund á
mánuði“

Félagar í Hlíf leggja mesta áherslu á
launaþáttinn í næstu kjarasamningum, en
atvinnuöryggi vegur einnig mun þyngra
en í undanförnum könnunum.

Um það bil 90% svaranda eru þeirrar
skoðunar að leggja beri sérstaka
áherslu á hækkun lægstu launa í næstu
samningum og um 80% eru sammála
því sjónarmiði, jafnvel þótt það þýði
minni almenna hækkun.

Atvinnuástandið

Áhersla á hækkun lægstu launa

Þetta er meðal þess sem fram kemur í
könnun sem gerð var meðal félagsmanna í
Verkalýðsfélaginu Hlíf, Eflingu stéttarfélagi
og Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur
og nágrennis í september og október
sl. Markmiðið með könnuninni var að
kanna laun og kjör félagsmanna í þessum
félögum, auk viðhorfa til ýmissa þátta í
starfinu og á hvaða þætti beri að leggja
áherslu í náinni framtíð.
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Atvinnuástand hjá Hlífarfélögum er
samkvæmt könnuninni mun betra en
hjá félögum í Eflingu og VSFK. Þannig
eru næstum 92% Hlífarfélaga í vinnu, á
meðan hlutfallið er um 80% hjá félögum
í Eflingu og um 79% hjá félögum í
VSFK. Þeir sem eru án atvinnu, eru á
hlutabótum eða á uppsagnarfresti eru
rúm 2% af Hlífarfélögum í könnuninni,
7,6% Eflingarfélaga eru í þeirri stöðu, en
16,3% félaga í VSFK.

Hjá ríflega 70% af þeim Hlífarfélögum
sem hafa orðið fyrir skerðingu, birtist
hún í skerðingu eða banni á yfirvinnu.
Fjórðungur segir að bónusar og
yfirborganir ýmsar hafi verið skert og
álíka margir segja skerðinguna felast í
aukinni vinnu, án þess að greitt sé meira
fyrir. Það er allnokkur munur á þessu
eftir því hvaða félagi svarendur tilheyra,
því einungis um fjórðungur VSFK-félaga
nefndi yfirvinnubann og um helmingur
Eflingarfélaga. Um helmingur VSFKfélaga nefndi skert starfshlutfall, en
innan við fimmtungur Hlífarfélaga.

Sama eða annað starf
Um
tveir
þriðju
svarenda
úr
Verkalýðsfélaginu Hlíf telja líklegt að þeir
verði í sama starfi að ári liðnu, litlu færri

Kjaraskerðing
Spurt var hvort svarendur hefðu orðið
fyrir kjaraskerðingu á undanförnum
12 mánuðum vegna samdráttar. Alls
sögðust tæp 40% hafa orðið fyrir
skerðingu á kjörum á tímabilinu.
Hlutfallið var hæst hjá Eflingarfélögum,
en lægst hjá félögum í Hlíf, 33,6%.

Telja sig búa við starfsöryggi

hjá VSFK, en allmiklu færri hjá Eflingu,
eða rúm 40%. Næstum þrír af hverjum
fjórum Hlífarfélögum í könnuninni
HJÁLMUR DESEMBER 2009

telja sig búa við mikið starfsöryggi.
Sambærilegt hlutfall Eflingarfólks er um
tveir af hverjum þremur og hlutfallið hjá
svarendum úr VSFK um 60%. Á sama
hátt telja færri Hlífarfélagar sig búa við
minna starfsöryggi en fyrir ári síðan.

Áhyggjur af
fjárhagsaðstæðum
Um helmingur svarenda í könnuninni
hefur miklar eða mjög miklar áhyggjur
af fjárhagsstöðu sinni. Flestir þeirra
sem hafa áhyggjur nefna verðbólgu,
of lág laun og hækkun höfuðstóls lána
sem helstu áhyggjuefnin. Lækkun
launa, atvinnuleysi og skuldir eru ekki
langt undan. Tæp 16% þeirra sem
hafa fjárhagsáhyggjur, óttast að missa
húsnæði vegna ástandsins.
Mun færri Hlífarfélagar hafa leitað sér
aðstoðar vegna fjárhagslegrar stöðu en
félagar í Eflingu eða VSFK.

Meira en helmingur félagsmanna Hlífar
kveðst vinna vaktavinnu, en hlutfallið er
rúmlega fjórðungur hjá félagsmönnum í
Eflingu og tæp 29% hjá félagsmönnum
í VSFK

Laun
Heildarlaun Hlífarfólks virðast allnokkru
hærri en heildarlaun svarenda úr
hinum félögunum, eða um 340
þúsund á mánuði, á meðan heildarlaun
félagmanna í hinum félögunum tveimur
eru innan við 300 þúsund að jafnaði.
Ennfremur var spurt hvað viðkomandi
teldu eðlileg heildarlaun miðað við
starf. Síðan var reiknaður út munur
á raunverulegum heildarlaunum og
því sem svarendur töldu sanngjarnt.
Samkvæmt þeim útreikningum er
Hlífarfólk næst þeim launum sem það
telur sanngjarnt.

Ólík samsetning starfa

Félagið

Það vekur sérstaka athygli í könnuninni,
að mun hærra hlutfall félagsmanna í Hlíf
vinnur vaktavinnu en í hinum félögunum.

Rétt rúmur helmingur Hlífarfélaga
kveðst sáttur við félagið sitt. Hlutfallið
er svipað hjá félögum í VSFK, en nokkru

hærra hjá Eflingarfélögum, þar sem
næstum 60% eru sátt.

Sameining?
Spurt var hversu hlynntir eða andvígir
þátttakendur í könnuninni væru
sameiningu Flóabandalagsfélaganna.
Af heildinni eru 42,7% hlynnt og
15% andvíg. Nokkur munur er á milli
félaganna hvað þetta varðar. Þannig eru
rétt um 50% Hlífarfélaga hlynnt, 40,4%
Eflingarfélaga og 43,1% félaga í VSFK.
Þriðjungur þeirra svarenda sem tekur

Viðhorf til sameiningar

afstöðu, telur að með sameiningu yrði
til sterkara félag og um fimmtungur
nefnir hagræðingu í rekstri sem ávinning
sameiningar. Ennfremur var spurt
hverjir væru helstu ókostir. Stærðin, ólík
samsetning og minni nánd voru oftast
nefnd sem ókostir.

Samkomulag við
Hafnarfjarðarbæ um
ræstingar
Verkalýðsfélagið
Hlíf
og
Hafnarfjarðarbær
undirrituðu samkomulag um ræstingar þann 11.
nóvember sl. Viðræður hafa staðið yfir í langan tíma,
en með samkomulaginu er tryggt að ræstingar sem
unnar eru af félagsmönnum Hlífar verða ekki boðnar
út á samningstímanum. Samkomulagið var kynnt
á fundi þann 23. nóvember og samþykkt á fundi
félagsmanna sem starfa við ræstingar, auk þess
bæjarráð hefur staðfest samninginn. Samkomulagið
gildir út nóvember 2010.
Eins og áður segir, tryggir samkomulagið að ræsting
í þeim stofnunum Hafnarfjarðarbæjar þar sem
henni er sinnt af starfsmönnum Hafnarfjarðarbæjar,
verður ekki boðin út á gildistíma samkomulagsins.
Þar er um að ræða Engidalsskóla, Setbergsskóla,
Öldutúnsskól og leikskólana Arnarberg, Hlíðarenda,
Hvamm, Norðurberg, Vesturkot og Víðivelli.
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Starfsendurhæfingin fer af
stað með miklum krafti
Haustið 2007 fór í gang þróunarverkefni
um starfsendurhæfingu í Hafnarfirði. Það fólst í
því að yfirfæra
hugmyndafræði og aðferðir Starfsendurhæfingar
Norðurlands
til
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Hafnarfjarðar. Verkefnið var stutt af
Leonardo-starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins og umsjónin í Hafnarfirði
var í höndum Sjúkraþjálfarans ehf. Í
kjölfarið var síðan ráðist í að stofna
sjálfseignarfélagið Starfsendurhæfingu
Hafnarfjarðar,
byggt
á
grunni
þessa verkefnis. Stofnendur voru
Hafnarfjarðarbær,
Sjúkraþjálfarinn
ehf, Starfsmannafélag Hafnarfjarðar
og Verkalýðsfélagið Hlíf. Þjónustusamningur var gerður við ríkisvaldið
og Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar
hóf starfsemi í september 2008.
Stjórnarformaður Starfsendurhæfingar
Hafnarfjarðar er Kolbeinn Gunnarsson,
formaður Hlífar, en forstöðumaður en
Anna Guðný Eiríksdóttir.
Frá byrjun hafa þrír hópar farið af
stað og sá fyrsti útskrifast nú í janúar. Í
fyrsta hópnum voru allir þátttakendur
konur en hinir hóparnir eru blandaðir,
konur þó í meirihluta. Þátttakendur
hafa verið á öllum aldri fram að þessu.

Jólagleði
Starfsendurhæfingarinnar
var haldin föstudaginn
11.desember sl. Þar var
boðið upp á glæsilegar
veitingar og skemmtiatriði.
Jólagleðin bar því öfluga
starfi sem unnið er hjá
Starfsendurhæfingunni
fagurt vitni.
Það er misjafnt hve mikilli formlegri
menntun þeir hafa lokið, allmargir með
grunnskólapróf, áfanga í framhaldsskóla
eða fagmenntun, en tiltölulega fáir með
stúdentspróf eða háskólapróf, þótt þess
séu dæmi. Flestum hefur verið vísað í
þetta úrræði úr heilbrigðisgeiranum og
félagsþjónustu, en mjög gott samstarf
er við þessa aðila. Nokkrir hafa komið að
eigin frumkvæði.
Árangur af þessu starfi hefur verið afar
góður, eins og kemur fram í viðtalinu við
Önnu Guðnýju Eiríksdóttur og sjá má af
myndunum frá jólagleðinni.
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samninga við ríkið og við erum í
samningaviðræðum við Virk um
þjónustugreiðslur. Við sníðum okkur
stakk eftir vexti. Þetta hefur gengið
hingað til og ekki ástæða til að ætla að
það verði öðruvísi í framtíðinni.“

Starfsþjálfun meðal nýjunga
Að sögn Önnu Guðnýjar má búast
við að erfitt atvinnuástand setji strik í
reikninginn og það sé farið að reyna á
það núna. „Það gæti orðið erfiðara að
finna vinnu. Ég vona að þeir sem eru við
sæmilega heilsu og fá ekki vinnu, nýti
tímann til að afla sér frekari menntunar,
en við erum ekki búin að klára neinn
hóp, því sá fyrsti lýkur í janúar. Hluti af
þeim hópi fer vonandi í starfsþjálfun
í janúar, með okkar milligöngu og
útskrifast síðan til Vinnumálastofnunar í
atvinnuleit.“
Anna Guðný bindur miklar vonir við
starfsþjálfunina, sem er nýjung í starfinu

heilsu sinnar vegna. Maður veit hvernig
er að skipta um vinnu eða koma aftur
til vinnu, jafnvel þótt það sé bara eftir
fæðingarorlof. Það er átak að taka
þetta skref og mikilvægt að fólk fái
aðstoð við það að prófa að stíga út á
vinnumarkaðinn. Við ætlum að hafa það
sem lið í endurhæfingunni, því vinnan er
mikilvægur liður í endurhæfingunni.

Atvinnurekendur jákvæðir
Við erum ekki búin að ræða nema
óformlega við atvinnurekendur, en þeir
sem við höfum haft samband við, hafa
tekið mjög vel í það. Ég hef fulla trú á
að atvinnurekendur í Hafnarfirði taki
þátt í þessu með okkur og sýni með því
samfélagslega ábyrgð.“

Sníðum okkur stakk eftir vexti
- segir Anna Guðný Eiríksdóttir, forstöðumaður Starfsendurhæfingar Hafnarfjarðar

Anna Guðný Eiríksdóttir hefur stýrt
Starfsendurhæfingunni frá upphafi. Í
samtali við blaðið segist hún ánægð
með hvernig starfið hafi farið af stað.
Það hafi farið fljótt af stað, en ekki
vaxið of hratt, heldur á viðráðanlegum
hraða.
Starfsendurhæfingin
hefur
samstarf við ýmsa aðila, svo sem
heilsugæsluna, Flensborgarskólann og
félagsþjónustuna. Anna Guðný segir
þetta samstarf hafa gengið afar vel,
ekki síst við félagsþjónustuna. „Þetta
samstarf hefur gengið jafnvel enn betur
en ég þorði að vona. Starfið hefur líka
gengið vel að því leyti að það hefur verið
lítið um brottfall, jafnvel þótt fólk hafi
verið í mismunandi stöðu þegar það
kom hingað fyrst.“
Nýr hópur fer af stað í janúar og þá
verða um tíma fjórir hópar í gangi, því
sá sem byrjaði fyrstur, útskrifast í lok
janúar. Anna Guðný segir fjárhagshliðina
ganga upp. „Það var verið að endurnýja
HJÁLMUR DESEMBER 2009

hjá Starfsendurhæfingunni. „Þeir sem
eru að hefja sína síðustu önn í janúar
og klára í vor, verða a.m.k. vikulega í
starfsþjálfun, ef áætlanir ganga eftir.
Þetta hefur gengið vel í Keflavík og
ég hef ekki trú á að Hafnfirðingar séu
eftirbátar Suðurnesjamanna að þessu
leyti. Það er jákvætt að leyfa fólki að
reyna sig á vinnumarkaði og það er
ekki eins og fólk eigi að vera passívir
áhorfendur. Það ættu því báðir aðilar að
geta fengið eitthvað út úr þessu. Ég er
mjög spennt fyrir starfsþjálfuninni sem
við erum að reyna að fara af stað með.“
Aðspurð um starfsþjálfunina, segir
Anna Guðný að hún byggist á því
að atvinnurekendur í Hafnarfirði séu
reiðubúnir til samstarfs, þannig að fólk
komist í starfsþjálfun og geti mátað sig
við vinnumarkaðinn á sviði sem það
hefði áhuga á að starfa á og telur sig
valda, m.a. heilsu sinnar vegna. „Margir
hafa talsverða reynslu úr atvinnulífinu,
en þurfa að skipta um starfsvettvang

Starfsþjálfunin getur farið fram hvort
heldur sem er á almennum vinnumarkaði
eða opinberum. „Það er bara hugarfarið
og viljinn sem ráða úrslitum.“
Anna Guðný telur ekki að að það dragi
úr þörfinni. „Ekki sýnist mér það“, segir
hún. „Virk stafsendurhæfingarsjóður
er að koma inn, en við vitum ekki
nákvæmlega hvers konar þjónustu þau
þurfa og hvaða þjónustu við getum veitt
þeim. Markhóparnir eru ekki alveg þeir
sömu hjá okkur og þeim, a.m.k. ekki til
að byrja með, því þeir munu fyrst beina
sjónum að fólki áður en það fellur af
vinnumarkaði. Ef Virk tekst að breyta
ástandinu og koma inn sem forvörn, þá
er það jákvætt. Það er ekki markmið hjá
okkur að halda þessari starfsemi úti ef
ekki er lengur þörf á henni. Ég sé samt
ekki fyrir mér að þörfin hverfi alveg á
næstunni. Við erum enn að vaxa og
dafna og vorum t.d. að bæta við okkur
starfsmanni“, segir Anna Guðný að
lokum.
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Fræðslusjóður Hlífar
Starfsfólk sem vinnur hjá Hafnarfjarðarbæ, Garðabæ og sveitarfélaginu Álftanesi.

Sjóðurinn er eign Verkalýðsfélagsins Hlífar og er ætlað að styrkja þá félagsmenn sem sækja sér
menntun á almennum fræðslumarkaði og starfa hjá sveitafélögum eða stofnunum sem styrktar eru
af þeim og eru á félagssvæði Hlífar sem samkvæmt lögum félagsins er Hafnarfjörður,
Garðabær og Álftanes.

Almennt um skilyrði fyrir umsókn vegna einstaklingsstyrkja og upphæðir:
• Félagsmaður sem unnið hefur samfellt síðastliðna 12 mánuði og greitt hefur verið af til félagsins á þeim tíma
á rétt á styrk til náms.
• Iðgjald til félagsins að upphæð 14.800 kr. á ári (m.v. jan 2007) eða meira jafngildir 100% starfshlutfalli.
Viðmiðunarupphæð tekur sömu hækkunum og kjarasamningsbundnar hækkanir.
• Greitt er hlutfallslega fyrir fólk í hlutastörfum, bæði hvað varðar hámarks upphæð á ári og kostnaðarhlutfall.
• Ljúka skal náminu, skila frumriti reiknings og viðurkenningu frá viðkomandi skóla á námsframvindu.
• Félagsmaður sem hverfur frá vinnu vegna fæðingarorlofs, veikinda, heimilisaðstæðna eða af öðrum gildum
ástæðum skal halda réttindum í sjóðnum í allt að sex mánuði eða eins og þau voru við starfslok hverfi hann
aftur til sinna fyrri starfa.
• Styrkur til hvers félagsmanns skal samanlagt aldrei vera hærri en kr. 60.000,- á hverju almanaksári.
Hlutfall styrks af heildarkostnaði skal að öllu jöfnu fara eftir samhengi starfs viðkomandi og þess náms sem sótt er um styrk
fyrir, ásamt því að taka tillit til aðkomu þeirrar stofnunar sem félagsmaður starfar hjá. Ef um er að ræða starfsmann leikskóla
skal yfirmaður staðfesta stefnu leikskólans svo unnt sé að leggja mat á hvort um er að ræða starfstengt nám/námskeið. Við slíkt
mat skal hafa eftirfarandi til grundvallar:
1. Þegar um er að ræða nám sem félagsmaður ákveður að taka að eigin frumkvæði og er í beinu samhengi við
starf hans er sjóðnum heimilt að styrkja viðkomandi um allt að 90% af kostnaði við námið.
2. Ef um er að ræða almennt og viðurkennt nám sem leggja má til grundvallar undir annað starfstengt nám s.s.
nám við öldungadeild eða viðurkennda fræðslustofnun (tungumálanám, tölvunám eða annað almennt nám)
og líta má á sem ,,annað tækifæri”. Vegna slíks undirbúningsnáms er sjóðnum heimilt að styrkja
viðkomandi um allt að 75% af kostnaði við námið. Hámarksstyrkur samkvæmt þessum lið getur mest orðið
kr. 60.000.-.
3. Félagsmaður á rétt á styrk vegna meiraprófs nýtist það honum áfram í því stafi sem hann gegnir samkvæmt
reglugerð þessari. Hámarks styrkur er kr. 100.000,-.
4. Annað nám en sem fellur ekki undir ofangreint nám er sjóðnum heimilt að styrkja um allt að kr. 18.000,- á
ári en þó ekki fyrir hærri upphæð en sem nemur 50% af kostnaði.
Styrkir til ráðstefna/námstefna og kynnisferða innanlands og erlendis.
Eftir þriggja ára samfellt starf getur félagsmaður sótt um styrk vegna náms- og/eða kynnisferða til sjóðsins. Styrkurinn er allt
að kr. 25.000.- fyrir hvern félagsmann þriðja hvert ár. Til þess að styrkur sé veittur skal dagskrá liggja fyrir um ferðatilhögun sem
staðfest er af yfirmanni viðkomandi stofnunar, ásamt greiðslukvittun fyrir flugfarseðli, hótelkostnaði og/eða kostnaði vegna
ráð/námstefnu. Að ferð lokinni skal skila til sjóðsins greinargerð um ferðina.

kalýðsfélagið
Styrkir vegna Íslenskunáms
Félagsmenn sem hafa annað móðurmál en íslensku geta sótt um allt að 90% endurgreiðslu vegna íslenskunáms. Þeir sem
staðist hafa stöðupróf í íslensku eða hafa sótt 150 stundir eða meir eiga rétt á 75% styrk.

Umsóknareyðublað er hægt að nálgast hjá Hlíf , Reykjavíkurvegi 64, sími 5100 800 - www.hlif.is
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Stækkun álversins í Straumsvík
Um fimmþúsund bæjarbúar hafa skrifað
nöfn sín á undirskriftalista þar sem þess
er krafist að Bæjarstjórn Hafnarfjarðar
láti fara fram nýja atkvæðageiðslu um
stækkun álversins. Bæjaryfirvöld hafa
úrskurðað að fjöldi undirskrifta sé

nægur. Atkvæðagreiðsla ætti því að geta
farið fram fljótlega á nýju ári.
Stækkun álversins í Straumsvík er ein
hagstæðasta framkvæmd sem hægt er
að ráðast í um þessar mundir, því hægt
er að hefjast handa mjög bráðlega,

Ásgerður Jóna Flosadóttir tekur við styrknum til Fjölskylduhjálparinnar
úr hendi Kolbeins Gunnarssonar, formanns Hlífar.

því undirbúningsvinna hefur þegar
farið fram að miklu leyti. Liggi vilji
Hafnfirðinga og Rio Tinto Alcan fyrir, er
hægt að hefjast handa mjög fljótlega.

Elísabet Valgeirsdóttir, formaður Mæðrastyrksnefndar í
Hafnarfirði, tekur við styrk til nefnarinnar.

Hlíf styrkir Mæðrastyrksnefnd og
Fjölskylduhjálp Íslands
Stjórn Verkalýðsfélagsins Hlífar ákvað
á fundum í október og desember að
styðja Mæðrastyrksnefnd Hafnarfjarðar

og Fjölskylduhjálp Íslands, vegna starfa
þessara samtaka við að létta efnalitlum
fjölskyldum lífið um jólin. Hvor styrkur

Gildi - lífeyrissjóður
Sætúni 1
105 Reykjavík
HJÁLMUR DESEMBER 2009

Sími 515 4700
Fax 5154701

um sig var 200.000 krónur. Meðfylgjandi
myndir voru teknar við afhendingu
styrkjanna.

gildi@gildi.is
www.gildi.is
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Orlofshús og -íbúðir
Verkalýðsfélagið Hlíf á sjö orlofshús og þrjár íbúðir.

Ölfusborgir hús 17

Félagið á tvö orlofshús í
Vaðnesi, tvö í Ölfusborgum,
eitt í Húsafelli og eitt hús
í Munaðarnesi, þar sem er
verið að reisa annað hús
sem verður til útleigu
næsta sumar.

Kolás 12, Munaðarnesi

Enn meiri fjölbreytni í
orlofsmálum

Félagið á þrjár orlofsíbúðir á
Akureyri. Yfir sumarið eru allar
íbúðirnar í leigu til félagsmanna,
en yfir vetrartímann hafa tvær verið
leigðar til skólafólks.
Auk þess hefur félagið verið með eitt
sumarhús á leigu á Einarsstöðum
austur á Héraði.

Vetrarleiga
Vetrarleiga á orlofshúsum og íbúðum
félagsins er 10.000 kr. yfir helgi, frá
föstudegi til mánudags.
Leiga í miðri viku, frá mánudegi til
fimmtudags, er 5.000 kr fyrir
ellilífeyrisþega og öryrkja í öllum húsum
félagsins nema Ölfusborgum.
Vikuleigan er 15.000 kr. í Húsafelli,
Vaðnesi, Munaðarnesi, Ölfusborgum og
á Akureyri.

Eftir febrúarmánuð verða bæði
Útilegukortið og Veiðikortið fyrir 2010 til
sölu á skrifstofu Hlífar fyrir félagsmenn.
Kortin verða á mun hagstæðara verði
en á almennum sölustöðum, því
Útilegukortið fá Hlífarfélagar á 10.000
kr, en það kostar 13.900 hjá almennum
söluaðilum. Veiðikortið kostar 4.000
hjá Hlíf, en 6.000 krónur annars staðar.
Með útilegukortinu fylgir nýjung,
kort sem veitir afslátt hjá 150-200
þjónustuaðilum vítt og breitt um landið.
Kortin eru viðbót við aðra kosti
í orlofsmálum og auðvelda
félagsmönnum að njóta orlofs og
hvíldar víðsvegar um landið.

Kjarrbraut 10 í Vaðnesi
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Dregið í happdrætti meðal
þátttakenda í kjarakönnun
Þeir félagsmenn sem svöruðu könnun
Flóabandalagsfélaganna
urðu
sjálfkrafa þátttakendur í happdrætti.
Aðalvinningurinn var 100 þúsund krónur,
en aðrir vinningar voru vikudvöl að eigin
vali í orlofshúsi eða íbúð félaganna í
Flóabandalaginu. Gyða Brynjólfsdóttir,
félagi í Eflingu, fékk aðalvinninginn.

Lögfræðiráðgjöf Hlífar
Verkalýðsfélagið Hlíf býður félagsmönnum sínum upp
á lögfræðiþjónustu þeim að kostnaðarlausu.
Hægt er að leita aðstoðar ef um er
að ræða brot á kjarasamningum eða
mannréttindum á vinnumarkaði. Hér
má nefna brot á kjarasamningsbundum
réttindum og lögbundnum réttindum
launafólks, sem ekki fæst viðunandi
lausn á með viðunandi hætti.
Eins er hægt að leita aðstoðar vegna
annarra mála sem félagsmaðurinn þarf
að takast á við.

Panta þarf viðtal með góðum fyrirvara
á skrifstofu félagsins, en viðtalstímar
eru á milli 11:00 og 12:00, annan hvern
föstudag. Bergþóra Ingólfsdóttir, hdl,
sér um þjónustuna við félagsmenn.
Verkalýðsfélagið
Hlíf
er
með
samning um lögmannsþjónustu við
lögmannsstofuna Mandat, Ránargötu
13, 101 – Reykjavík

Fyrsta viðtal hjá lögmanninum er
ókeypis fyrir félagsmenn.

Björn Bragi Sverrisson,
Verkalýðsfélaginu Hlíf

Björn Bragi Sverrisson, félagsmaður í
Hlíf hreppti vikudvöl í því orlofshúsi
eða –íbúð Hlífar sem hann kýs sjálfur.
Verkalýðsfélagið Hlíf óskar Birni Braga
til hamingju með vinninginn og þakkar
þeim fjölmörgu félagsmönnum sem
tóku þátt í könnuninni. Niðurstöður
hennar verða notaðar til að móta
áherslur félagsins og gera starf þess enn
markvissara.

Kjarasamningar framlengdir
Kjarasamningar á almennum markaði
hafa verið framlengdir til 1. nóvember
2010, þar sem hvorugur aðili sagði
samningnum upp, eins og leit út
fyrir um tíma og ákvæði heimiluðu.
Samninganefnd
Flóabandalagsins
þ.e.Verkalýðsfélagsíns Hlífar, Eflingar
– stéttarfélags og Verkalýðs- og
sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis
hefur jafnframt samþykkt fyrir sitt leyti
niðurstöður samninganefndar ASÍ og
SA.

HJÁLMUR DESEMBER 2009

Laun hækkuðu þann 1. júlí 2009 um
6.750 kr. og aftur þann 1. nóvember um
6.750 kr. Hækkunin á að koma fram á
launum sem voru greidd út 1. desember
2009. Laun hækka aftur 1. júli 2010.
Þeir
sem
ekki
hafa
notið
launahækkunar frá 1. janúar 2009 og
eru ekki á kauptaxta njóta svokallaðrar
launaþróunartryggingar og eiga að
hækka um 3,5%.
Nánari upplýsingar um kjarasamninga
og launatöflur eru á heimasíðu félagsins
www.hlíf.is

Gildistími samninga

Allir samningar sem Verkalýðsfélagið Hlíf
gerir fyrir sína félagsmenn eru bundnir
fram í nóvember 2010 en þá verða allir
kjarasamningar á almennum markaði
og hjá opinberu félögunum lausir.
Samningur sem gerður var við Río Tinto
Alcan er með gildistíma frá 1. desember
2008 til 31. janúar 2011.
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Almennur vinnumarkaður
Úthlutunarreglur einstaklingsstyrkja Starfsafls 1.1. 2009
1. Félagsmaður í Eflingu-stéttarfélagi, Verkalýðsfélaginu Hlíf eða Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur
og nágrennis sem unnið hefur samfellt síðustu 6 mánuði og greitt félagsgjöld á þeim tíma á rétt á stuðningi
til símenntunar og/eða starfsnáms. Endurgreitt er hlutfallslega fyrir fólk í hlutastörfum.
2. Við ákvörðun upphæðar styrkja er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af
lágmarkslaunum í 100% starfi eða hærra gefur fulla styrkupphæð.
3. Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila frumriti reiknings á skrifstofu viðkomandi stéttarfélags. Umsókn
þarf að berast viðkomandi stéttarfélagi innan 12 mánaða frá því að námi/námskeiði lauk.
4. Áunnin réttindi félagsmanna innan Starfsafls og/eða Landsmenntar eða VR haldast óbreytt þrátt fyrir
flutning á milli sjóða, samkvæmt nánari reglum.
5. Sá sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum heldur rétti
sínum til styrks í allt að 24 mánuði. Að 24 mánuðum liðnum, frá því hann hvarf af vinnumarkaði, fellur réttur
hans niður.
6. Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr. ef þau velja að greiða
stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
7. Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða
stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum. Upphæðir endurgreiðslu
• Hámarksgreiðsla á ári er kr. 60.000,- fyrir almennt nám og lífsleikninámskeið samanlagt.
• Námskeið sem falla undir lífsleikni eru styrkt að hámarki kr.18.000,- á ári.
• Félagsmenn eiga rétt á styrk vegna meiraprófs að upphæð kr. 100.000,- .
• Nám til almennra ökuréttinda er styrkt að hámarki 60.000,- kr eins og annað starsfsnám.
• Félagsmenn sem ekki hafa íslensku sem móðurmál geta sótt um endurgreiðslu vegna íslenskukennslu
eftir að hafa greitt til félagsins í 1 mánuð.
• Starfstengt réttindanám: Félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn síðustu þrjú ár eiga rétt á styrk allt að
kr. 132.000,- fyrir eitt samfellt námskeið samkvæmt nánari reglum sjóðsins.
• Skólafélags-/nemendafélagsgjöld eru ekki endurgreidd né ferða- eða bókakostnaður.
• Greiðslukvittun má ekki vera eldri en 12 mánaða. Tekið er við umsóknum til og með 20. hvers mánaðar og
greitt er fyrsta virka dag í mánuði inn á bankareikning viðkomandi.

Umsóknareyðublað er hægt að nálgast hjá Hlíf , Reykjavíkurvegi 64, sími 5100 800 - www.hlif.is
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Best í heimi
ISAL náði bestum árangri allra álvera heims við að lágmarka losun
flúorkolefna árið 2008.* Flúorkolefni eru sterkar gróðurhúsalofttegundir
og stór hluti af heildarlosun margra álvera. Með því að skara fram úr
á þessu sviði losar álverið í Straumsvík 130 þúsund tonnum minna af CO2ígildum á ári en ef losun þess væri í meðallagi. Þess vegna segjum
við hiklaust: „Það er gott að framleiða ál í Straumsvík!“
Það er stefna fyrirtækisins að vera í fremstu röð í allri starfsemi sinni,
hafa stöðugar umbætur að leiðarljósi og starfa ávallt í sátt við umhverfi
og samfélag. Lykillinn að góðum árangri okkar er metnaður, þekking
og hæfni starfsfólks okkar.
* Samkvæmt nýrri skýrslu International Aluminium Institute.

Rio Tinto Alcan
Straumsvík
Pósthólf 244
222 Hafnarfjörður

Sími 560 7000
www.riotintoalcan.is

HJÁLMUR DESEMBER 2009
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ISAL –STR AUMSVÍK

Starfsfólk sem vinnur hjá ríki og ríkisstofnunum.

FLÓAMENNT

Þróunar og símenntunarsjóður Eflingar, Verkalýðsfélagsins Hlífar,
Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og ríkisins, endurhæfingarmiðstöðva,
dvalar- og hjúkrunarheimila.

Úthlutunarreglur einstaklingsstyrkja
Sjóðnum er ætlað að styrkja félagsmenn Hlífar, Eflingar-stéttarfélags og VSFK við að sækja
sér menntun sem í boði er á almennum fræðslumarkaði.
1.      Félagsmaður sem unnið hefur í a.m.k. 6 mánuði af síðustu 12 og greitt félagsgjöld á þeim tíma, á rétt

á stuðningi til símenntunar/starfsnáms. Greitt er hlutfallslega fyrir fólk í hlutastörfum.
2.    Við ákvörðun upphæðar styrkja er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af
lágmarkslaunum í 100% starfi eða hærra gefur fulla styrkupphæð.
3.    Styrkir eru greiddir eftir að námi/námskeiði er lokið. Fylla þarf út umsóknareyðublað, skila frumriti
reiknings og staðfestingu um að námi sé lokið til Hlífar.
4.  Áunnin réttindi félagsmanna haldast óbreytt þrátt fyrir flutning milli starfssviða Flóabandalagsins.
Einnig eru samningar um réttindaflutning milli allra sjóða innan Starfsgreinasambandsins og V.R.
5. Sá sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum heldur rétti
sínum til styrks í allt að 24 mánuði, enda komi starfsmaður aftur til starfa eftir starfshlé. Starfsmaður sem
lætur af störfum vegna aldurs heldur áunnum réttindum í 24 mánuði eftir starfslok.
6.  Foreldrar í fæðingar- eða foreldraorlofi og atvinnulausir félagsmenn geta nýtt sér áunnin rétt skv. 1. gr.
ef þeir velja að greiða félagsgjöld á tímabilinu.
7.   Félagsmenn sem ekki hafa íslensku sem móðurmál geta sótt um styrk vegna íslenskukennslu eftir að
hafa greitt til félagsins í 1 mánuð.
-Ekki mega líða meira en 12 mánuðir frá því að námi lýkur þar til að sótt er um endurgreiðslu.

-Tekið er við umsóknum til og með 20. hvers mánaðar og greitt er út fyrsta virka dag í mánuði.
-Greitt er inn á bankareikning viðkomandi.

Upphæð endurgreiðslustyrkja er að hámarki kr. 60.000 á ári til
einstaklings, nema greiðsla vegna aukinna ökuréttinda,
sem er kr. 100.000.
* Almennt nám er styrkt að hámarki sem nemur 75% af reikningi.
* Ef nám telst starfstengt er greitt allt að 90%
* Íslenskunám fyrir útlendinga er styrkt 90%.
* Tómstundanám er styrkt að hámarki 18.000 og aldrei meira en 50% af reikningi.
* Félagsmenn sem eru lesblindir eða eiga við lestrar- og ritörðuleika að stríða geta
sótt um styrk að hámarki sem nemur 75% af reikningi vegna kaupa á hjálpartækjum
til stuðnings við lestur eða skrift.
* Veittir eru styrkir til náms og kynnisferða að hámarki 30.000 kr. fyrst eftir þriggja ára samfellda
félagsaðild síðan á þriggja ára fresti.

Umsóknareyðublað er hægt að nálgast hjá Hlíf , Reykjavíkurvegi 64, sími 5100 800 - www.hlif.is
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Atvinnulíf á okkar forsendum
– þing SGS
Atvinnulíf á okkar forsendum, var
yfirskrift þings Starfsgreinasambands
Íslands, sem haldið var á Hótel Selfossi,
8. og 9. október sl. Meginviðfangsefni
þingsins var að ræða um hina alvarlegu
stöðu sem upp er komin í efnahags- og
atvinnumálum þjóðarinnar, í kjölfar
bankahrunsins svokallaða.
„Frjálshyggjutilraun síðustu tveggja
áratuga hefur fengið sinn dóm. Hún
mistókst. Hún mistókst svo herfilega
að íslensk þjóð verður áratugi að jafna
sig á eftir“, sagði Kristján Gunnarsson,
formaður SGS sagði í setningarávarpi
sínu. Hann sagði jafnframt að nú
þyrfti þjóðstjórn, en ekki þjóðstjórn
stjórnmálaflokkanna. „Hið eina rétta
þjóðstjórnarmynstur að mínu viti, er að
ríkisstjórn á hverjum tíma vinni náið með
samtökum launafólks, sveitarfélögum
og samtökum atvinnurekenda að því
að skapa forsendur til framfara og
uppbyggingar.“
HJÁLMUR DESEMBER 2009

Dr. Ágúst Einarsson, rektor Háskólans á
Bifröst, Aðalsteinn Leifsson, Háskólanum
í Reykjavík og Ólafur Darri Andrason,
hagfræðingur ASÍ, höfðu framsögur á
þinginu um efnahagsmál og endurreisn.
Ágúst fjallaði um brýnustu verkefnin
framundan, Aðalsteinn um sjávarútveg
og landbúnað með tilliti til ESB og Ólafur
Darri fjallaði um horfur í kjaramálum.

Fjölbreyttar ályktanir
Þingið ályktaði um fjölmörg mál. M.a.
var ályktað um Icesave og þess krafist
að stjórnvöld kláruðu málið, enda tefði
það fyrir endurreisn efnahagslífsins.
Samþykkt var ályktun um Evrópumál, þar
sem aðildarumsókn að ESB var fagnað
og áréttað að sérstaklega yrði hugað að
sérstöðu Íslands varðandi sjávarútveg,
fiskvinnslu og landbúnaðarmál. Þingið
átaldi seinagang stjórnvalda varðandi
úrlausnir í málefnum heimilanna, sem
mörg hver væru í alvarlegri stöðu.

Í ályktun þingsins um kjara- efnahagsog atvinnumál var lýst þungum
áhyggjum vegna þróunar mála.
Ályktuninni lauk með þessum orðum:
„Þing
Starfsgreinasambandsins
telur mikilvægt að standa vörð um
stöðu þeirra tekjulægstu með því að
aðilar vinnumarkaðarins tryggi að
kjarasamningar haldi gildi sínu til loka
samningstímans. Þá krefst þingið þess
að ríkistjórnin standi við þau fyrirheit
að persónuafsláttur hækki milli ára, sem
er forsenda gildandi kjarasamnings.
Jafnframt er mikilvægt að barna- og
vaxtabætur hækki.“
Alls sóttu um 135 fulltrúar þingað, úr
félögum SGS alls staðar að af landinu.
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Hlíf styður félaga sína til að sækja
nám hjá Námsflokkunum

Námsflokkar Hafnarfjarðar – Miðstöð
símenntunar er menntastofnun
sem sinnir fullorðinsfræðslu og menntun
á almennum markaði.
Meginþættir
starfseminnar
eru

fjölbreytt framboð frístundanámskeiða,
íslenskunám og fræðsla fyrir fólk
af erlendum uppruna, fjarnám í
samstarfi við Háskólann á Akureyri
og margvísleg sérverkefni tengd
atvinnulífinu í samstarfi við ýmsar
stofnanir, stéttarfélög, skóla og fyrirtæki.
Má þar t.d. nefna samstarfsverkefnið
50+ sem hafði það að markmiði að
styrkja stöðu miðaldara og eldra fólks
á vinnumarkaði. Til þess að hvetja
ungt fólk til þjóðfélagsvirkni er verið að
undirbúa námskeið í fyrirtækjasmiðju
sem áformað er að hefjist í janúar 2010.
Um er að ræða samstarfsverkefni við
Atvinnu- og þróunarsetur Hafnarfjarðar
–Deigluna. Námskeiðið er ætlað ungu

fólki á aldrinum 18 – 25. Áhersla verður
lögð á að efla þekkingu á fyrirtækjarekstri, efnahagslífinu, mismunandi
starfssviðum og auka jákvæð samskipti
og ábyrgðartilfinningu.
Stofnanir,
fagfélög
og
verkalýðshreyfingin hafa verið dugleg
að styðja félagsmenn sína með
niðurgreiðslu
á
þátttökugjöldum.
Því hvetjum við félaga til að athuga
námsframboð Miðstöðvar símenntunar
á www.nhms.is. Ný námskrá fyrir vorönn
2010 kemur út um miðjan janúar.
Aðsetur skólans er í Menntasetrinu
við lækinn, Skólabraut 1. Sími 585-5860.

ALMENNIR KJARASAMNINGAR

Lágmarkshvíld
Daglegur hvíldartími
Vinnutíma skal haga þannig að á
hverjum sólarhring, reikna frá byrjun
vinnudags, fái starfsmaður a.m.k. 11
klst. samfellda hvíld. Verði því við komið
skal dagleg hvíld ná til tímabilsins
milli kl. 23:00 til 06:00. Óheimilt er að
skipuleggja vinnu þannig að vinnutími
fari umfram 13 klst.
Frávik og frítökuréttur
Við sérstakar aðstæður, þegar bjarga
þarf verðmætum, má lengja vinnulotu
í allt að 16 klst. og skal þá veita 11 klst.
hvíld í beinu framhaldi af vinnunni án
skerðingar á rétti til fastra daglauna.
Í þeim tilvikum að sérstakar aðstæður
gera það óhjákvæmilegt að víkja
frá daglegum hvíldartíma gildir
eftirfarandi: Séu starfsmenn sérstaklega
beðnir að mæta til vinnu áður en 11 klst.
hvíld er náð er heimilt að fresta hvíldinni
og veita síðar, þannig að frítökuréttur,
1½ klst. (dagvinna), safnist upp fyrir
hverja klst. sem hvíldin skerðist. Heimilt
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er að greiaa út ½ klst. (dagvinna) af
frítökuréttinum óski starfsmaður þess. Í
öllum tilfellum er óheimilt að skerða átta
klst. samfellda hvíld. Vinni starfsmaður
það lengi á undan frídegi eða helgi
að ekki náist 11 stunda hvíld miðað
við venjubundið upphaf vinnudags
skal fara með það á sama hátt. Komi
starfsmaður til vinnu á frídegi eða helgi
greiðist yfirvinnukaup fyrir unninn tíma
án frekari aukagreiðslna af þessum
sökum.
Framangreind ákvæði eiga þó ekki við
á skipulegum vaktaskiptum en þá er
heimilt að stytta hvíldartíma í allt að
átta klst. Uppsafnaður frítökuréttur
skv. framangreindu skal koma fram á
launaseðli og veittur í hálfum og heilum
dögum utan annatíma í starfsemi
fyrirtækis í samráði við starfsmenn enda
séu uppsafnaður frítökuréttur a.m.k.
fjórar klst. Við starfslok skal ónýttur
frítökuréttur starfsmanns gerður upp
og teljast hluti ráðningartíma.

Vikulegur frídagur
Á hverju sjö daga tímabili skal
starfsmaður hafa a.m.k. einn vikulegan
frídag sem tengist beint daglegum
hvíldartíma og skal við það miðað að
vikan hefjist á mánudegi.
Frestun á vikulegum frídegi
Að svo miklu leyti sem því verður við
komið skal vikulegur frídagur vera á
sunnudegi og að svo miklu leyti sem
því verður við komið, skulu allir þeir
sem starfa hjá sama fyrirtæki eða á
sama fasta vinnustað, fá frí á þeim degi.
þó má fyrirtæki með samkomulagi
við starfsmenn sína fresta vikulegum
frídegi, þar sem sérstakar ástæður
gera slík frávik nauðsynleg. Sé sérstök
þörf á að skipuleggja vinnu þannig
að vikulegum frídegi sé frestað skal
um það gerður kjarasamningur. Má
þá haga töku frídaga þannig að teknir
séu tveir frídagar saman aðra hverja
helgi (laugardag og sunnudag). Falli
frídagar aftur á móti á virka daga
HJÁLMUR DESEMBER 2009

Hlíf og hús Bjarna riddara
Flestir þekkja húsið hér á myndinni. Ekki er þó víst að öllum
sé kunnugt um hve nátengt það er sögu Verkalýðsfélagsins
Hlífar. Á árunum 1944-1953 var skrifstofa Hlífar í þessu húsi,
sem í dag er í umsjá Byggðasafns Hafnarfjarðar. Húsið var
reist af Bjarna riddara Sívertsen, á fyrstu árum 19. aldar.
Árið 1957, á 50 ára afmæli Hlífar, gaf bæjarstjórn
Hafnarfjarðar Hlíf lóðina Vesturgötu 6, þar sem húsið stóð
– og stendur enn. Þá var ráðgert að flytja húsið í Hellisgerði
og byggja nýtt hús undir starfsemi félagsins á lóðinni. Af
þessu varð þó ekki.

HJÁLMUR DESEMBER 2009

Formaðurinn alinn upp í húsinu
Enn færri vita þó líklega, að Kolbeinn Gunnarsson, núverandi
formaður Hlífar, bjó í þessu sama húsi fyrstu ár ævi sinnar.
Hann man eftir því að Kristján Eldjárn, þá þjóðminjavörður
kom og skoðaði húsið og grafið var frá því til að kanna
undirstöðurnar. Niðurstaða Kristjáns, sem nokkrum árum
síðar var orðinn forseti Íslands, var sú að húsið þyldi illa
flutning og því var horfið frá þeirri fyrirætlan. Hlíf fékk þá
aðra lóð, sem ekki var heldur byggt á, en það er önnur saga.
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Skert starfshlutfall
og atvinnuleysisbætur
Í frumvarpi til laga um breytingar á lögum
nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar
sem lagt var fyrir Alþingi nú í desember er
gert ráð fyrir að bráðabirgðaákvæði um
heimild til greiðslu atvinnuleysisbóta á
móti skertu starfshlutfalli verði framlengt
til 30. júní 2010. Efni núgildandi laga að
teknu tilliti til efni frumvarpsins þýðir
eftirfarandi:

a) Skert starfshlutfall vegna
tímabundins samdráttar
Reglan á við þegar fyrirtæki þarf að skerða
starfshlutfall starfsmanna sinna þegar um
„tímabundna aðgerð er að ræða vegna
sérstakra aðstæðna á vinnumarkaði
sem rekja má til efnahagsþrenginganna
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sem hófust í október 2008“. Gert er ráð
fyrir að þessi tímabundna breyting á
ráðningarsamningi vari í þrjá mánuði í
senn.
Starfshlutfallið þarf að vera lækkað um
20% hið minnsta og hinn tryggði haldið
að lágmarki 50% starfshlutfalli.
Leiðbeining:
Vilji fyrirtæki bjóða starfsmönnum
skert starfshlutfall gilda almennar
reglur kjarasamninga og laga um það
efni. Það þýðir að starfsmenn eiga
rétt á að starfskjörum þeirra, þ.m.t. að
starfshlutfalli, sé sagt upp með þeim
uppsagnarfresti sem hver og einn á.
Leiti fyrirtæki til starfsmanna sinna um að
skerðing á starfshlutfalli með tilheyrandi
lækkun launa komi til framkvæmda
án uppsagnarfrests, getur hver og
einn hafnað slíku og gert kröfu um að
uppsagnarfresturinn sé virtur. Meirihluti
eða þorri starfmanna geta ekki tekið
þann lög- og samningsbundna rétt af
neinum.
Fallist starfsmenn á að skerða starfshlutfall
sitt án undangengins uppsagnarfrests,
skerðir það ekki rétt þeirra til hlutabóta úr

atvinnuleysistryggingasjóði samkvæmt
lögunum. Réttur þeirra til hlutabóta
skapast frá þeim degi sem skerðing á
starfshlutfalli kemur til framkvæmda,
enda uppfyllir starfsmaður reglu laganna
um skráningu.
Vinnumálastofnun getur óskað
upplýsinga / rökstuðnings
atvinnurekanda – staðfest af
trúnaðarmanna/fulltrúa starfsmanna.

b) Hlutfallslegar tekjutengdar
atvinnuleysisbætur í lengri
tíma
Bráðabirgðaákvæðið felur í sér að
launamaður sem hefur áunnið sér fullan
rétt til atvinnuleysisbóta og missir starf
sitt að hluta getur fengið hlutfallslegar
tekjutengdar bætur í lengri tíma en
almennt gildir. Atvinnuleysisbætur eru
þó ekki greiddar lengur samfellt en í þrjú
ár.
Dæmi 1: Launamaður var í 100% starfi.
Starfshlutfall hans er minnkað í 75% og
hann sækir um 25% atvinnuleysisbætur
á móti. Hann getur þá verið samtals á
25% tekjutengdum atvinnuleysisbótum
HJÁLMUR DESEMBER 2009

„Föst laun frá
atvinnurekanda
vegna minnkaðs
starfshlutfalls
leiða ekki til
skerðingar
atvinnuleysisbóta
fyrir það
starfshlutfall
sem skerðingin
nær til...”

í tólf mánuði eða 260 daga samhliða
75% starfi í stað þriggja mánaða
(65 daga) áður. Eftir þann tíma
getur hann átt rétt á hlutfallslegum
grunnatvinnuleysisbótum þar til þremur
árum á atvinnuleysisbótum er náð.
Dæmi 2: Launamaður var í 100% starfi.
Starfshlutfall hans er minnkað í 50% og
sækir hann um 50% atvinnuleysisbætur
á móti. Hann getur þá verið samtals á
50% tekjutengdum atvinnuleysisbótum
í sex mánuði eða 130 daga samhliða
50% starfi í stað þriggja mánaða
(65 daga) áður. Eftir þann tíma
getur hann átt rétt á hlutfallslegum
grunnatvinnuleysisbótum þar til þremur
árum á atvinnuleysisbótum er náð.

c) Upphæð atvinnuleysisbóta
Föst laun frá atvinnurekanda vegna
minnkaðs starfshlutfalls leiða ekki til
skerðingar atvinnuleysisbóta fyrir það
starfshlutfall sem skerðingin nær til. Þó
geta samanlagðar tekjur fyrir hlutastarfið
og atvinnuleysisbætur ekki verið hærri
en 521.318 kr. á mánuði. Með föstum
launum er átt við tekjur fyrir dagvinnu,
HJÁLMUR DESEMBER 2009

vaktaálag og aðrar fastar greiðslur.
Launamaður
á
aðeins
rétt
á
grunnatvinnuleysisbótum fyrstu 10
dagana sem hann missir starf eða þarf
að minnka starfshlutfall.
Dæmi 3: Launamaður hefur 200.000
kr. í mánaðarlaun fyrir fullt starf en þarf
að minnka við sig starfshlutfall um 25%
vegna samdráttar. Hann sækir um 25%
atvinnuleysisbætur en hefði talist að
fullu tryggður samkvæmt lögunum
hefði hann misst starf sitt að öllu leyti.
Tekjur
starfsmanns
fyrir
75%
starfshlutfallið er hann gegnir áfram
nema 150.000 kr. Hefði hann misst
starf sitt að öllu leyti hefði hann átt
rétt á 149.523 kr. í atvinnuleysisbætur
(grunnatvinnuleysisbætur, þar sem þær
gefa betri rétt en reiknaðar tekjutengdar
bætur, þ.e. 200.000 kr. x 70%) og þar
sem hann sækir um 25% bætur á hann
rétt á 37.381 kr. á mánuði. Tekjur hans frá
atvinnurekanda og atvinnuleysisbætur
nema 187.381 kr. (150.000 + 37.381) á
mánuði í allt að 12 mánuði.
Dæmi 4: Launamaður hefur 400.000

kr. í mánaðarlaun fyrir fullt starf en þarf
að minnka við sig starfshlutfall um 50%
vegna samdráttar. Hann sækir um 50%
atvinnuleysisbætur en hefði talist að
fullu tryggður samkvæmt lögunum
hefði hann misst starf sitt að öllu leyti.
Tekjur
starfsmanns
fyrir
50%
starfshlutfallið er hann gegnir áfram
nema 200.000 kr. Hefði hann misst starf
sitt að öllu leyti hefði hann því átt rétt á
hámarki tekjutengdra atvinnuleysisbóta
eða 242.636 kr. á mánuði. Þar sem
hann sækir um 50% bætur á hann rétt
á 121.318 kr. á mánuði. Tekjur hans frá
atvinnurekanda og atvinnuleysisbætur
nema 321.318 kr. (200.000 + 121.318) á
mánuði í allt að 6 mánuði.
Dæmi 5: Launamaður hefur 670.000
kr. í mánaðarlaun fyrir fullt starf en þarf
að minnka við sig starfshlutfall um 20%
vegna samdráttar. Hann sækir um 20%
atvinnuleysisbætur en hefði talist að
fullu tryggður samkvæmt lögunum
hefði hann misst starf sitt að öllu leyti.
Tekjur
starfsmanns
fyrir
80%
starfshlutfallið er hann gegnir áfram
nema 536.000 kr. Tekjur starfsmannsins
eru umfram 521.318 kr. og á hann því
ekki rétt á atvinnuleysisbótum.
Tekjutengdar atvinnuleysisbætur eru
242.636 kr. á mánuði.
Grunnatvinnuleysisbætur eru 149.523
kr. á mánuði.
Auk framangreindra upphæða greiðast
5.439 kr. á mánuði með hverju barni
undir 18 ára aldri.
Orlof, desemberuppbót eða orlofsuppbót
leggjast ekki ofan á atvinnuleysisbætur.

Hafa ber í huga:
Mikilvægt er að ákvörðun um skert
starfshlutfall sé gerð í góðu samkomulagi
stjórnenda og starfsmanna. Því fylgir
útfærsla á því hvernig framkvæma á
skerðinguna.
Ákvörðunin skal vera tímabundin
(3 mánuðir) með möguleikum á
framlengingu. Hún feli í sér tímabundna
breytingu á ráðningarsamningi, hvað
varðar starfshlutfall.
Starfsmönnum sé gerð eins vel og kostur
er grein fyrir áhrifum skerðingarinnar á
kjör þeirra og réttindi.
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„Mér finnst
sérstaklega
ánægjulegt að sjá
hversu hversu fáir
félagar í Hlíf eru
atvinnulausir, miðað
við það hvernig
ástandið er.“

Staða Hlífar sterk

- segir Kolbeinn Gunnarsson, formaður Hlífar
„Það eru nokkur atriði í þessari könnun
sem vekja sérstaka athygli, ekki síst
þegar svörin eru borin saman eftir því
hvaða félagi svarendur tilheyra“, segir
Kolbeinn Gunnarsson, formaður Hlífar
þegar hann er spurður út í niðurstöður
Gallupkönnunar Flóabandalagsins.
„Mér finnst sérstaklega ánægjulegt að
sjá hversu hversu fáir félagar í Hlíf eru
atvinnulausir, miðað við það hvernig
ástandið er.“
Í könnuninni kemur fram, að félagar
í Hlíf eru að jafnaði betur launaðir en
félagar í hinum félögunum. Þeir hafa í
færri tilvikum orðið fyrir kjaraskerðingu
og eru að jafnaði bjartsýnni á eigin
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atvinnuhorfur á næstu mánuðum, en
þátttakendur frá hinum félögunum.
„Þetta segir vonandi einhverja sögu
um sterka stöðu Hlífar í samfélaginu“,
segir Kolbeinn. „Auðvitað má rekja
ástæðurnar að miklu leyti til þess að við
erum með stór og öflug fyrirtæki hér á
svæðinu, sem standa sterkt þrátt fyrir
bankahrunið. Það hefur mikið að segja í
þessari niðurstöðu.“
Í könnuninni var spurt um afstöðu til
mögulegrar sameiningar Hlífar, Eflingar
og Verkalýðs- og sjómannafélags
Keflavíkur og nágrennis. Um helmingur
Hlífarfélaga
lýsir
sig
fylgjandi
sameiningu, sem er nokkuð hærra

hlutfall en í hinum félögunum. Kolbeinn
segir það ánægjulegt hversu áhugasamir
félagarnir séu um að kanna nýjar leiðir
til að sækja fram og verja kjörin. „Það
er greinilega almenn skoðun að stærri
einingar séu líklegri til árangurs. Mér
finnst gott hve félagsmenn eru opnir
fyrir nýjungum, þótt mikil vinna sé eftir
áður en af sameiningu getur orðið. Það
á eftir að meta kosti og galla og fjalla um
málið í stjórn og meðal trúnaðarmanna
og í grasrótinni. Þetta er könnun sem
gefur vísbendingu, en svona mál verður
að afgreiða í allsherjaratkvæðagreiðslu,
eftir að farið hefur fram ítarleg kynning“,
segir Kolbeinn að lokum.
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Byggjum réttlátt þjóðfélag
- Ársfundur ASÍ
Byggjum réttlátt þjóðfélag var yfirskrift
ársfundar ASÍ, sem var haldinn í
Reykjavík dagana 22. og 23. október.
Eins og yfirskrift fundarins ber með sér,
var áherslan lögð á hag heimilanna,
efnahags- og kjaramál, atvinnumál og
samfélagslega ábyrgð.
Í setningarávarpi sínu sagði Gylfi
Arnbjörnsson, forseti ASÍ að íslenskt
launafólk hefði sjaldan staðið frammi
fyrir jafn alvarlegri stöðu og nú.
Meginverkefnið væri að treysta stöðu
þeirra tekjulægstu, með því að verja
samningsbundnar
launahækkanir,
takast á við skuldavanda heimilanna og
með því að endurreisa atvinnulífið.
Árni Páll Árnason, félags- og
tryggingamálaráðherra
ávarpaði
ársfundinn og ræddi m.a. um
efnahagshrunið. Hann sagði undirrót
þess vera oftrú á markaðshagkerfið
og barnalega sýn á að hagkerfið væri
eimreið sem ekki gæti farið út af sporinu.
Árni Páll sagði erfiða tíma framundan,
ekki síst varðandi atvinnuleysi og sagði
HJÁLMUR DESEMBER 2009

verkalýðshreyfinguna mikilvægan
bandamann í þeirri baráttu.
Á ársfundinum var kynnt spá hagdeildar,
sem gerir ráð fyrir samdrætti fram á mitt
næsta ár.

Áhugaverðir fyrirlestrar
Á fundinum var boðið upp á
gestafyrirlesara. Meðal þeirra var Páll
Skúlason, heimspekingur og fyrrverandi
rektor Háskóla Íslands. Páll velti fyrir fyrir
spurningunni hvernig við bærum okkur
að við að tryggja að yfirskrift ársfundarins
næði fram að ganga – hvernig við
byggjum upp réttlátt samfélag. Hann
sagði að það gerðum við m.a. með
því að taka samfélagið alvarlega sem
siðferðilegan veruleika; með því að
rækta heilbrigðar dygðir og lífsgildi og
með réttlátum lögum ríkisins. Páll fór yfir
þróun íslensks samfélags undanfarið, í
ljósi þessara útgangspunkta og komst
að því að mikið hefði vantað upp á
að samfélagið stæði undir þessum
kröfum. Efnishyggja og græðgi hefðu

ráðið för, skeytingarleysi um náungann,
metorðagirnd og ófyrirleitni. Litið hafi
verið á öll mannleg samskipti sem
viðskipti. Ríkið hafi ekki rækt hlutverk
sitt við að verja þegnana. Nú sé þörf á
nýju gildismati. Afar góður rómur var
gerður að máli Páls.
Guðmundur Gunnarsson, formaður
Rafiðnaðarsambandsins flutti fróðlegan fyrirlestur um loftslags- og
umhverfismál og rökstuddi af hverju
verkalýðshreyfingin ætti að beita sér fyrir
því sem hann kallaði grænt hagkerfi. Á
því sviði væru fjölmörg tækifæri, ekki
síst hjá þjóðum eins og Íslendingum
sem hefðu aðgang að umhverfisvænum
orkugjöfum. Guðmundur sagði raunhæft að Íslendingar tækju forystu í
heiminum hvað þetta varðar.
Ársfundurinn fjallað um fjölmörg fleiri
mál og sendi frá sér ályktanir, m.a. um
hag heimilanna, atvinnumál, efnahagsog kjaramál, lífeyrismál og fleira.
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Vinnustaðaskírteini á íslenskum
vinnumarkaði
Við gerð kjarasamninganna á
almennum vinnumarkaði í febrúar
2008 var gerð sérstök bókun á
milli
Alþýðusambands
Íslands
og Samtaka atvinnulífsins um
vinnustaðaskírteini.
Hugmyndin
að baki vinnustaðaskírteinunum
er tvíþætt, að auðvelda eftirlit með
að starfsmenn njóti þeirra kjara og
réttinda sem þeim ber og koma í veg
fyrir ólöglega starfsemi á íslenskum
vinnumarkaði.
Í framhaldi af bókuninni hófst
undirbúningur
undir
upptöku
vinnustaðaskírteinanna af hálfu ASÍ og
SA. Skrifaður hefur verið hugbúnaður
til að halda utan um þær upplýsingar
sem eftirlitsfulltrúar stéttarfélaganna/
aðila vinnumarkaðarins munu safna
í
vinnustaðaheimsóknum
sínum
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og samráð hefur verið haft við þá
opinberu aðila sem málið varðar helst
s.s. skattayfirvöld og Vinnumálastofnun
um samstarf varðandi framkvæmd og
eftirfylgni.

Lagagrundvöllurinn treystur
Í
viðræðunum
um
gerð
stöðugleikasáttmálans sl. vor var af
hálfu ASÍ og SA lögð áhersla á virka
aðkomu stjórnvalda að málinu og
þar með að vinnustaðaskilríkjunum
og vinnustaðaeftirlitinu yrði gefinn
traustur
lagalegur
grundvöllur.
13. grein sáttmálans hljóðar svo:

Samstarf um eftirlit
á vinnumarkaði og
vinnustaðaskírteini
Aðilar

vinnumarkaðarins

og

stjórnvöld taki upp virkt samstarf
um eftirlit á vinnustöðum og
vinnustaðaskírteini í samræmi við
bókun ASÍ og SA frá 17. febrúar
2008. Markmiðið með slíku samstarfi
er m.a. að tryggja að starfsmenn
njóti umsaminna réttinda og vinna
gegn
svartri
atvinnustarfsemi
og misnotkun atvinnuleysisbóta.
Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir
nauðsynlegum lagabreytingum um
almennt eftirlit á vinnustöðum og
vinnustaðaskírteini.
S.l haust hófst vinna við löggjöf um
vinnustaðaskilríki, sem á að tryggja skyldu
fyrirtækja á íslenskum vinnumarkaði,
bæði innlendra og erlendar, til að gefa út
vinnustaðaskilríki til starfsmanna sinna
og heimild fulltrúa stéttarfélaganna/
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eftirlitsmenn
krafist
tiltekinna
upplýsinga ef tilefni er talið til þess.
Eftirlitsfulltrúar
samtaka
aðila
vinnumarkaðarins
skulu
senda
upplýsingar þær sem fram koma á
vinnustaðaskírteini til þeirra opinberu
stofnana sem málið varðar til að unnt
sé að kanna hvort atvinnurekandi
eða starfsmaður starfi í samræmi við
hlutaðeigandi lög sem hverri stofnun er
ætlað að annast framkvæmd á.
Þá verður einnig kveðið á um eftirfylgni
með vinnustaðaeftirlitinu og viðurlög
við brotum á framkvæmd laganna.

Framhaldið

aðila vinnumarkaðarins til að kalla
eftir slíkum skírteinum við eftirlit úti á
vinnustöðunum. Jafnframt hefur verið
unnið að gerð samkomulags á milli ASÍ
og SA um nánari útfærslu og framkvæmd
slíks eftirlits.

Helstu efnisatriði
væntanlegrar löggjafar
og samkomulags aðila
vinnumarkaðarins
Nú liggja fyrir drög að lagafrumvarpi
ásamt drögum að samkomulagi á
milla ASÍ og SA. Þótt efnið sé ekki að
fullu frágengið liggur það fyrir í öllum
helstu atriðum. Samkvæmt því aí
notkun í áföngum og verður byrjað á
byggingariðnaði og mannvirkjagerð
og
hótelog
veitingastarfsemi.
Aðrar atvinnugreinar munu síðan
fylgja í kjölfarið. Til að byrja með
verður fyrirtækjum heimilt að nota
vinnustaðaskírteini sem þau hafa þegar
tekið í notkun fyrir starfsmenn sínam,
enda uppfylli þau skilyrði sem um
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þau verða sett. Í vinnustaðaskírteini
skal koma fram nafn og kennitala
atvinnurekanda eða annað auðkenni
hans, nafn og kennitala viðkomandi
starfsmanns ásamt mynd af starfsmanni.
Þegar um er að ræða erlent fyrirtæki sem
sendir starfsmenn tímabundið til starfa
hér á landi skal jafnframt koma fram
nafn fyrirsvarsmanns atvinnurekanda og
heimilisfang í heimaríki. Þá er gert ráð
fyrir því að í framtíðinni muni starfsheiti
koma fram á vinnustaðaskírteinunum.
Atvinnurekanda og starfsmönnum hans
verður skylt að hafa vinnustaðaskírteinin
á sér við störf sín á vegum
atvinnurekanda.
Einnig
kemur
fram
að
eftirlitsfulltrúum
stéttarfélaganna/
aðila vinnumarkaðarins skuli veittur
aðgangur að vinnustöðum vegna
eftirlitsheimsókna þeirra til að ganga
úr skugga um að atvinnurekandi starfi í
samræmi við lög, reglugerðir og gildandi
kjarasamninga aðila vinnumarkaðarins.
Í
þessum
heimsóknum
geta

Eins og áður segir er þess vænst að
löggjöf
um
vinnustaðaskírteinin
og samkomulag ASÍ og SA verði
tilbúin sem fyrst og að hægt verði
að hrinda verkefninu í framkvæmd
framangreindum atvinnugreinum á
fyrstu mánuðum næsta árs.
Til að auðvelda fyrirtækjum sem ekki
hafa þegar tekið upp vinnustaðaskírteini
sem uppfylla þau skilyrðin sem sett
verða í upphafi um efni þeirra, munu ASÍ
og SA opna sérstakan vef, þar sem hægt
verður að sækja fyrirmynd að slíkum
skírteinum og setja inn viðeigandi
upplýsingar. Á vefnum verður einnig
að finna ýmsar upplýsingar er varða
löggjöfina, samkomulag ASÍ og SA,
hverjir eru viðurkenndir eftirlitsfulltrúar
aðila, o.fl.
ASÍ og SA munu ásamt stjórnvöldum
kynna væntanlega löggjöf og þær
skyldur sem hún mun leggja á
atvinnurekendur og starfsmenn þeirra
þegar kemur að framkvæmdinni.
Samkvæmt samkomulagi aðila er
síðan gert ráð fyrir því að settur verði
sérstakur staðall um vinnustaðaskírteini
á íslenskum vinnumarkaði. Starfsheiti
viðkomandi verði eitt af því sem þar á að
koma fram. Vinna við þessa staðlagerð
mun hefjast á næsta ári.

NÝTT SÍMANÚMER HLÍFAR

5 100 800
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Verðlaunakrossgáta

Skilafrestur í verðlaunakrossgátunni er til 15. janúar. Úrlausnum ber að skila á skrifstofu Hlífar, Reykjavíkurvegi 64 fyrir þann tíma.
Dregið verður úr réttum lausnum. Fyrsti vinningur er 10.000 og annar vinningur helgardvöl að eigin vali í orlofshúsi félagsins í vetur.
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