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í breyttu 
umhverfi

Opinn fundur

   Eru peningarnir að brenna upp í bönkunum? 
   Hvað er öruggt í dag? 
   Hvar eru bestu vextirnir?
   Hvað eru eðlilegar sveiflur?
   Hvað er framundan?

Björn Berg hjá Eignastýringu Íslandsbanka mun fjalla um það helsta  
í breyttu landslagi fyrir sparifjáreigendur. Fundurinn verður á 
óformlegum nótum og eru gestir hvattir til að taka þátt í umræðum.

Fundurinn verður haldinn á Hótel Héraði, Egilsstöðum, mánu
daginn 6. desember kl. 17:00. Boðið verður upp á kaffiveitingar. 

Að loknum fundi verður hægt að ræða við starfsmenn Eignastýringar 
um mismunandi sparnaðarleiðir. Allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir.

Bókaðu viðtal
Ráðgjafar Eignastýringar bjóða upp á viðtöl í útibúi Íslandsbanka  
við Miðvang 1 á Egilsstöðum, þriðjudaginn 7. desember kl. 9:00–15:00.  
Við hvetjum þig til að bóka fund í síma 440 4920.

Ársfundur Alþýðusambands Íslands samþykkir að fela forseta og miðstjórn ASÍ 
að undirbúa aðkomu verkalýðshreyfingarinnar að því uppbyggingastarfi Íslensks 
efnahags-og atvinnulífs sem við blasir með því að skilgreina samningsmarkmið 
í samvinnu við aðildarsambönd- og félög Alþýðusambandsins.
Ársfundur Alþýðusambands Íslands 2008 lýsir því yfir  við stjórnvöld, Samtök 
Atvinnulífsins og fjármálakerfi landsins, að aðkoma alþýðufólks að „sátt á vinnu-
markaði“ og framlög launafólks  til uppbyggingar verður ekki án skilyrða:

Alþýðusamband Íslands varar við hættu á stóraukinni misskiptingu í þjóð-1. 
félaginu þar sem þeir sem ráða yfir fjármagni notfæri sér neyð hinna efna-
minni.  Tryggja verður ráðgjöf og aðstoð til láglaunafólks er verður fyrir 
áföllum í yfirstandandi efnahagshörmungum. Alþýðusambandið krefst þess 
að settur verði á laggirnar sérstakur starfshópur aðila vinnumarkaðarins og 
stjórnvalda og sveitastjórna er skili áliti áður en endurskoðun kjarasamn-
inga hefst – um til hvaða leiða er unnt að grípa til að hamla gegn vaxandi 
fátækt og afleiðingum hennar.
Alþýðusamband Íslands telur hættu á auknum félagslegum vandamálum 2. 
og vaxandi fátækt. Alþýðusambandið krefst þess að  stjórnvöld grípi til sér-
stakra aðgerða til að tryggja  hagsmuni barna og að börn fái notið dagvist-
unar og tómstundastarfs án tillits til tekna foreldra.
Alþýðusamband Íslands varar við skólagjöldum á framhaldsskóla- og háskóla-3. 
stigi og bendir á að þau geti orðið til þess að ungt fólk frá efnaminni heim-

ilum hrökklist úr námi. Alþýðusambandið ítrekar að réttur til náms er ekki 
forréttindi auðugra fjölskyldna heldur allra þegna landsins. Alþýðusambandið 
krefst þess að jafn réttur til náms án tillits til efnahags verði tryggður.
Alþýðusamband Íslands ítrekar að hrun efnahagskerfisins er m.a. vegna 4. 
stjórnleysis og brenglaðs verðmætamats í fjármálakerfi landsins. Til að 
forðast að álíka byrðum verði velt yfir á launafólk í framtíðinni krefst 
Alþýðusambandið siðvæðingar í fjármála-og efnhagsstofnunum landsins. 
Alþýðusambandið krefst þess að neytendavernd verði aukin svo og heimild 
opinberra eftirlitsstofnana til inngripa verði stóraukin, hvort heldur er vegna 
fjármálafyrirtækja eða annarra fyrirtækja á almennum markaði.
Ársfundur Alþýðusambandsins krefst þess að áður en rekstur eða þjónusta 5. 
í umsjón hins opinbera verður á ný settur á hendur einkaaðila, verði lokið 
fullnaðar uppgjöri við yfirstandandi hrun fjármálamarkaða og greiningu á 
orsökum hrunsins og afleiðingum þess. Þá fyrst verði til umræðu að bjóða 
út þjónustu eða selja opinberar stofnanir eða fyrirtæki til einkaaðila.
Ársfundur Alþýðusambands Íslands 2008 krefst þess að óháður aðili, utan 6. 
fjármálaeftirlits, seðlabanka eða stjórnvalda, verði fenginn til að fram-
kvæma ýtarlega rannsókn á atburðum liðinna vikna í fjármálakerfi landsins 
og aðdraganda þeirra. Umræddri rannsókn verði gefið vald til yfirheyrslna, 
húsleita og annarra rannsóknarúrræða er lögregluyfirvöldum eru tryggð. 
Jafnframt verði tryggt að einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir verði kölluð til 
ábyrgðar vegna þess tjóns sem unnið hefur verið á íslensku samfélagi.

Tillaga er fulltrúar AFLs á Ársfundi 
ASÍ 2008 lögðu fyrir fundinn
Tillagan hlaut lítinn hljómgrunn annarra fulltrúa og ein eða 

tvær setningar úr henni rötuðu í ályktun fundarins um kjaramál
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Þetta eru meðal þeirra hugmynda sem heyra má bæði 
á vinnustaðafundum AFLs og í fjölmiðlum. Það eru 
nær allir kjarasamningar á almennum vinnumarkaði 
lausir um þessar mundir og vissulega greinir menn 
á um leiðir. Það hefur ekki farið framhjá neinum að 
Samtök Atvinnulífsins boðuðu nýlega til fundar um 
„Samstöðusáttmála“ þar sem kynnt var leið t.d. 3ja 
ára samnings með hóflegum hækkunum og upp-
byggingu samfélagsins.
2009 hafði m.a. Alþýðusamband Íslands forgöngu 
um Stöðugleikasáttmála sem m.a. hafði í för með 
sér seinkun launahækkana og þrátt fyrir að AFL hafi 
verið harður andstæðingur þessarar frestunar er 
ástæðulaust að gera lítið úr þeirri viðleitni sem ASÍ 
sýndi – þ.e. að hafa forgöngu um aðgerðir sem gætu 
styrkt fyrirtækin í sessi og að komið á atvinnuupp-
byggingu að nýju.
Fólki hættir til að persónugera mál og þannig hefur 
forseti ASÍ orðið fyrir harðri gagnrýni m.a. vegna 
Stöðugleikasáttmálans og frestun launahækkananna 
en auðvitað er staðreyndin sú að formenn landssam-
banda ASÍ stóðu sameiginlega að gerð sáttmálans og 
að formenn um 95% aðildarfélaga ASÍ samþykktu 
aðgerðirnar. AFL og nokkur önnur verkalýðsfélög 
greiddu atkvæði gegn frestun hækkananna en þessi 
félög urðu undir við lýðræðislega afgreiðslu máls-
ins innan ASÍ.
Hörð átök forystumanna innan verkalýðshreyfing-
arinnar eru innanmein sem þarf að lækna og það hefur 
verið skoðun AFLs Starfsgreinafélags að aðeins með 
samstöðu nái hreyfingin árangri og því hefur félagið 
eða forysta þess ekki blandað sér í opinber átök for-
ystumanna heldur beitt sér innan stofnana ASÍ og á 
fundum hreyfingarinnar.

„það er atvinnuþref“
Við göngum til samningaviðræðna nú við erfiðari 
aðstæður en um langa hríð. Atvinnuleysi er með því 
mesta á landsvísu sem við höfum séð lengi, kaup-
máttur skv. launavísitölu hefur hrunið síðustu 2 ár og 
heimili og fyrirtæki sligast undan skuldum.
Á sama tíma ríkir upplausnarástand innan ríkisstjórn-
arinnar og oftast virðist sem hér sitji minnihlutarík-
isstjórn sem þarf að skrapa saman í þingmeirihluta fyrir 
mikilvægustu málum með samningum við „órólegu 
deild VG“. Ríkisvaldið stóð nánast ekki við neitt af því 
sem Stöðugleikasáttmálinn kvað á um og svo virðist 
sem hús ríkisstjórnarinnar sé byggt úr „þröskuldum“ 
sem flest mál stöðvist á.
Þá er traust og trúnaður í samfélaginu af skornum 
skammti. Rannsóknarskýrsla alþingis kvað upp harðan 
dóm yfir stjórnsýslu og fjármálakerfi en svo virðist í 
fljótu bragði sem menn hafi ekkert lært og öllu gleymt. 
Bankar halda áfram að hygla sérvöldum fyrirtækjum 
og kunningja-og flokkspólitískar mannaráðningar 
eru nú sem fyrr.

„ég hef ekkert að bjóða“
Fyrirtæki, ríki og sveitarfélög hafa gefið út að 
það sé ekkert í boði – engar launahækkanir. 
Fjárlagafrumvarpsdrögin gera gjaldamegin ekki ráð 
fyrir launahækkunum en tekjumegin er reiknað með 
5% launahækkun á almennum markaði. Velflest sveit-
arfélög ramba á brún gjörgæslustofu ríkisvaldsins og 
fyrirtækin glíma flest við timburmenn góðærisfyll-
erísins og eru skuldug upp fyrir rjáfur. Halli ríkissjóðs 

er í sögulegu hámarki og flestum niðurskurðartil-
lögum er tekið með mótmælaaðgerðum og undir-
skriftarlistum.
Á sama tíma ætti hagur útflutningsfyrirtækja að vera í 
miklum blóma því um 50% fleiri krónur eru að fást fyrir 
hvern dollar, evru, eða yen en fyrir tveimur árum.

Enda var ekki fyrr búið að fresta launahækkunum í 
fiskvinnslu 2009 en sjávarútvegsfyrirtækin hófu að 

greiða út arð 
og olli það talsverðum óróleika sem endaði með því 
að mörg fyrirtæki í fiskvinnslu greiddu launahækk-
unina eftir sem áður þrátt fyrir þessa frestun.

„ekki ögn sem ég gef“
Skuldamál heimila hafa verið ráðandi í umræðu síð-
ustu missera og hefur verið höfð uppi hávær krafa 
um m.a. almenna flata niðurfærslu skulda vegna „for-
sendubrests“ þar sem við fengum á okkur verðbólgu-
skot sem hækkaði höfuðstól lána umfram það sem 
lántakendur höfðu mátt ætla. Ennfremur máttu þeir 
sem höfðu kosið að binda lán sín erlendum gjald-
miðlum mátt þola gríðarlega hækkun höfuðstóls sbr. 
línuritið hér að ofan.
Verkalýðshreyfingin og þar með AFL Starfsgreinafélag 
hefur varað við flötum almennum niðurfellingum lána 
og reynt að tala fyrir sértækum aðgerðum til þeirra 
sem eru í vanda vegna húsnæðisskuldbindinga og 
hægt er að bjarga. Við höfum m.a. rakið að flöt nið-
urfelling skulda er gríðarlega kostnaðarsöm aðgerð 
þar sem kostnaði verður velt yfir á samfélagið allt í 
formi skattahækkana eða skerðingar á lífeyri á meðan 
stærstur hluti kostnaðarins skilar ekki þeim árangri 
sem að er stefnt.
Skuldugasta hópnum dugar almenn niðurfærsla ekki 
og því verða þeirra vandamál ekkert léttari eftir slíka 
aðgerð . Reyndar er vandséð hvernig alskuldugasta 
hópnum verðum bjargað og yfirhöfuð hvaða félags-
legt réttlæti er í því að fella niður skuldir sem fólk 
hefur stofnað til að fjárfesta í mörg hundruð fermetra 
lúxushúsnæði á sama tíma og ekkert er slegið af í 
lífsstíl og neyslu. 
Fyrir þann hóp sem þó er viðbjargandi t.d. ungt fólk 
sem var að kaupa hóflega íbúð en hefur bæði lent 
í höfuðstólshækkun og tekjumissi gætu sértækar 

aðgerðir skilað góðum árangri, en með flatri nið-
urfellingu skulda væri hluta þess hóps bjargað en 
fyrir stóran hluta yrði niðurfellingin of lítil og því væri 
þessi hópur ekkert betur settur.
Loks er það fólk sem ræður við skuldir sínar þó svo að 
vissulega hafi harðnað í ári – með skuldaniðurfellingu 
á þennan hóp væri einfaldlega verið að flytja fjármagn 
frá skattgreiðendum til þessa hóps án sýnilegs ávinn-
ings fyrir samfélagið.
Helstu rök okkar innan verkalýðshreyfingarinnar gegn 
almennri og flatri niðurfellingu skulda er að með því 
eru felldar skuldir af öllum, og þar með þeim sem 
voru í fararbroddi í braski og óhófi á meðan kostn-
aðinum yrði velt á skattgreiðendur og lífeyrisþega. 
Skatttekjur koma helst af tekjuskatti, þ.e. launaskatti 
sem hvers kyns sérfræðingar og ráðgjafar sem setja 
ehf merki á rassinn á sér, koma sér að mestu hjá að 
borga. Neysluskattar eru helsta tekjulind ríkissjóðs og 
þar lenda skattahækkanir mest á barnafjölskyldum 
og vert er að benda á að „fokkerliðið“ verslar eins 
lítið innan lands og það getur þannig að þrátt fyrir 
glæsileg klæði og munaðarfullar snyrtivörur verður 
ríkissjóður ekki feitari af þeim útgjöldum.
 
„nema von mína og líf mitt“
Aðstæður á landsbyggðinni og í Reykjavík og sér-
staklega á Reykjanesi eru ekki alveg sambærilegar. 
Atvinnuleysið er mest á Reykjanesi og svo á höf-
uðborgarsvæðinu og neyðin virðist mest í Reykjavík 
miðað við biðraðir eftir matargjöfum. Á Austurlandi 
hins vegar hefur atvinnuleysi verið minna og þá sér-
staklega á fjörðunum. Þá ber líka að líta á að almenn-
ingur á landsbyggðinni er sennilega ekki líkt því eins 
skuldsettur og almenningur á höfuðborgarsvæðinu og 
á Austurlandi voru það fyrst og fremst bílalánin sem 
voru sambærileg við ástandið í Reykjavík.
Það þarf því engan að undra að áherslur verkalýðs-
félaga annars vegar af landsbyggðinni og hins vegar 
í Reykjavík séu mismunandi og því erfitt að sjá fyrir 
hvort það náist samstaða innan hreyfingarinnar í 
þeim samningum sem framundan eru. Á höfuðborg-
arsvæðinu er knýjandi sú krafa að farið verði í atvinnu-
skapandi aðgerðir og eins eru skuldamálin mikið 

áhersluatriði t.d. millitekjuhópa sem glíma við þunga 
skuldastöðu og myndu meta lækkun greiðslubyrði af 
húsnæðislánum mikilvægari en kauphækkun sem ef 
til vill myndi hverfa í verðbólgu.
Á landssvæðum þar sem útflutningsgreinar eru áber-
andi, t.d. á Austfjörðum þar sem fiskur og ál er meðal 
helstu framleiðslugreina svæðisins eru að sjálfsögðu 

uppi kröfur á hlutdeild í þeim verulega hagnaði sem 
misgengi launa og afurðarverðs hefur fært fyrirtækj-
unum sérstaklega þar sem afurðarverð hefur líka farið 
hækkandi sbr. í áliðnaði.
„hvort ég vaki eða sef“
Allar bollaleggingar um „þjóðarsátt“ eða samstöðu-
sáttmála hljóta að kalla á þríhliða samning, þ.e. samn-
ings milli allra launþega, fyrirtækja og ríkisvaldsins. 
Þannig, segja menn, má byggja upp kaupmátt aftur á 
t.d. þriggja ára tímabili, efla atvinnulíf og ná tökum á 
halla ríkissjóðs. Þetta er auðvitað ekki slæm framtíð-
arsýn en til þess að svona sátt geti orðið að veruleika 
þarf auðvitað að vera „sátt“.
Forsenda slíkrar uppbyggingar og samfélagssáttmála 
er traust milli aðila og að ríkisstjórnin sé traustsins 
verð og hafi góðan þingmeirihluta. 
Afleiðingar af efndum eða efndaleysi „stöðuleika-
sáttmálans“ eru þær að það er ekkert traust á milli 

aðila. Þingmenn ríkisstjórnarflokkanna virðast telja 
sig algerlega óbundna af samningum sem ríkisstjórnin 
gerir þannig að ná samkomulagi við ríkisvaldið er 
orðið býsna flókið því í raun er ekki hægt að kalla að 
samningur sé kominn á fyrr en afgreiðslu á alþingi 
er lokið.
Samtök atvinnulífsins sögðu sig frá stöðugleikasáttmál-

anum vegna nokkur hundruð kílóa 
af skötusel þannig að ekki er að sjá 
að nokkur samningsaðili hafi tekið 
þennan gjörning alvarlega nema 
launafólk sem var eini samnings-
aðilinn sem setti einhver verðmæti 
í samninginn – þ.e. launahækkun 
sína – og fékk lítið í staðinn.

„þetta eitt sem
þú gafst mér“
Íslenskt launafólk getur því litið til 
síðustu 10 - 20 ára með takmörkuðu 
þakklæti í garð stjórnmálamanna en 
þeir sem setið hafa við völd þessi 
ár eru líklega sem hópur, lélegustu 
og vanhæfustu stjórnmálamenn 
Íslandssögunnar og hafa skapað 

hér ástand upplausnar, stórkostlegrar misskiptingar, 
lagt orðspor Íslands á alþjóðavettvangi í rúst og skilja 
eftir ríkissjóð sem er skuldsettur langt umfram það 
sem ásættanlegt er.
Það er við þessar aðstæður sem við hefjum samninga-
viðræður þessa dagana. Til viðbótar hafa risið upp 
hvers kyns hagsmunagæsluhópar sem gera kröfur 
í allar áttir – en flestar kröfurnar eiga það sameig-
inlegt að verði gengið að þeim lendir allur kostnaður 
á almenningi. Bloggheimar eru undirlagðir „sérfræð-
ingum“ sem fæstir eru í verkalýðsfélögum en eru æfir 
út í verkalýðshreyfinguna fyrir að sinna ekki hugð-
arefnum þeirra.
Sem betur fer finnum við á Austurlandi fyrir góðum 
samhug félaga okkar í AFLi og á vinnustaðafundum 
okkar og á öðrum fundum og ráðstefnum hefur félagið 
ráðið ráðum sínum og mótað kröfugerð. Með þann 
samhug fara samningamenn AFLs og vinna að kröfum 

félagsmanna en tíminn og aðstæður verða að leiða í 
ljós hver niðurstaðan verður.

„það er alt sem ég hef“
Síðustu vikur hafa fjölmargir og nú síðast ráðherra 
í ríkisstjórninni lýst því yfir að lágmarkslaun séu til 
skammar og að þau séu það lág að það hvetji fólk 
ekki til atvinnuþátttöku.
Þetta eru reyndar ekki ný sannindi fyrir samningamenn 
verkalýðshreyfingarinnar sem hafa samninga eftir 
samninga samið um hækkun lágmarkslauna og t.d. 
í síðustu samningum hafði fólk ekki mikinn áhuga á 
þeim málum – enda var markaðslaunakerfið þá í tísku 
og aðeins fámennir hópar innan almennu verkalýðs-
hreyfingarinnar sem nutu þeirra kjara sem umsamin 
lágmarkslaun eru.
Svo virðist sem meira að segja stjórnmálamenn hafi 
nú í seinni tíð áttað sig á því að það er í raun og veru 
til fólk sem reynir að lifa á lágmarkslaununum og 
með hliðsjón af yfirlýsingu m.a. ráðherra í ríkisstjórn-
inni er ljóst að verkalýðshreyfingin hlýtur að fara fram 
að verulega hækkun lágmarkslauna því burtséð frá 
skuldavanda heimilanna hljótum við að gera þá kröfu 
að fólki í 100% starfi sé ekki vísað úr landi því það 
geti ekki framfleytt sér – en þess eru dæmi.
Samstaða meðal launafólks er það eina sem við höfum 
að styðjast við. Upplausnarástand innan ríkisstjórn-
arinnar, en stundum er erfitt að átta sig á hvort einstaka 
ráðherrar eru í stjórn eða stjórnarandstöðu, veldur því 
að ekki verður treyst á ríkisstjórnina til að hafa frum-
kvæði eða forystu um nein góð mál. Og jafnvel þó ein-
staka ráðherrar fari fram með góð mál er næsta víst 
að þeirra eigin þingflokkar myndu fella þau.
Það má búast við harðnandi átökum í íslensku þjóð-
félagi næstu misseri – hvort það verður við gerð þess-
ara kjarasamninga eða síðar er ekki ljóst ennþá. En það 
er ljóst að svo verulega hefur hin margfræga „þjóð-
arkaka“ minnkað án þess að slegið hafi á græðgi hinna 
gráðugu eða þörf hinna þurfandi að ekki verða kröfur 
allra uppfylltar. Spurningin sem blasir við alþýðufólki 
er hvort það kjósi að sitja á friðarstóli meðan hinir 
krafsa til sín allt sem þeir koma klóm á.

„Það eru erfiðir tímar...“

K
ja

ra
m

á
la

rá
ð
st

e
fn

a
 A

F
L
s 

S
ta

rf
sg

re
in

a
fé

la
g
s 

20
10

Kjaramálaráðstefna AFLs Starfsgreinafélags 2010 leggur áherslu á að í komandi kjarasamningum verði sótt af hörku í útflutnings-
greinum sem nú njóta verulegs hagnaðar m.a. af skráningu gengis. Ráðstefnan beinir því til aðalsamninganefndar félagsins að halda 
samningsumboði heima í héraði þar sem því verður við komið og að tryggt verði að komandi kjarasamningar haldi og að þeir verði 
ekki skertir á samningstímabilinu eins og gerðist varðandi samninga sem nú eru að renna sitt skeið.
Kjaramálaráðstefna AFLs krefst þess að kaupmáttur komandi samninga verði tryggður út samningstímabil og hvetur samninganefndir 
félagsins til að leggja áherslu á að launahækkanir komi á kauptaxta og að lögð verði áhersla á að hækka lægstu laun umfram önnur 
enda eru lægstu laun kauptaxta svo lág að þau duga engan veginn til framfærslu.
Samninganefndir félagsins eru hvattar til að skoða möguleika á starfsgreinasamningum þar sem unnt er að koma þeim við og freista 
þess að ná vinnustaðasamningum sem víðast.
Þá telur ráðstefnan brýnt að stefnt sé óhikað að því markmiði að launafólk á Íslandi njóti sambærilegra lífsgæða og í nágrannalönd-
unum – þ.e. að hafa lífsviðurværi af dagvinnu og því sé brýnt að hækka dagvinnulaun verulega og stefna að 38 stunda vinnuviku
Kjaramálaráðstefna AFLs telur brýnt að launþegahreyfingin nái saman um sameiginleg úrlausnarmál og komi sameinuð fram í samn-
ingum við ríkisvald og atvinnurekendur í málum eins og úrlausn á skuldavanda heimila, verndun velferðarkerfisins og atvinnuuppbyggingu. Ráðstefnan telur brýnt að verkalýðshreyfingin og stjórnvöld nái 
að endurnýja traust á milli aðila, sem hefur beðið mikinn hnekki með vanefndum stjórnvalda á stöðugleikasáttmálanum.
Aukin samvinna sveitarfélaga á Austurlandi er brýn að mati ráðstefnugesta. Sérstaklega eru sveitarfélög hvött til að efla mjög samvinnu í félagsþjónustu og auka faglega hæfni og samræma verklag og 
reglur um allt Austurland. Ennfremur telur ráðstefnan brýnt að efla mjög atvinnuþróunarvinnu og starf Þróunarfélags og Nýsköpunarmiðstöðvar og beina sjónum enn frekar að jaðarbyggðum Austurlands 
sem setið hafa eftir í þeirri atvinnuuppbygginu sem verið hefur á Mið Austurlandi þar sem fjölbreytni hefur vaxið og atvinnuöryggi aukist.
Varðandi atvinnuuppbyggingu leggur Kjaramálaráðstefnan áherslu á enn frekari samgöngubætur og eflingu á háhraðaneti og öðrum samskiptakerfum. Ennfremur að áfram verði unnið að eflingu mennt-
unar og menningar og áhersla verði lögð á nálægð framhaldsskóla fyrir ungmenni fjórðungsins.
Ráðstefnan vekur athygli á jákvæðum áhrifum uppbyggingar háskóla-og þekkingarnets á samfélagið og atvinnusköpun sem fylgir slíkri uppbyggingu.
Kjaramálaráðstefna AFLs hvetur til þess að reynt verði að jafna aðstöðumun dreifbýlis og þéttbýlis hvað varðar aðgang að þjónustu og bendir á að fyrir fólk úr hinum dreifðu byggðum fylgir því verulegur 
kostnaður að sækja sjálfsagða heilbrigðisþjónustu eða sjálfsagða endurmenntun. Ráðstefnan krefst þess að unnið verði að stefnumótun á því hvernig unnt sé að jafna þennan aðstöðumun út.
Ennfremur vekur ráðstefnan athygli á því að þrátt fyrir umtalsverða atvinnuuppbyggingu á t.d. Vopnafirði er ekki hægt að fá fyrirgreiðslu til byggingar íbúðarhúsnæðis þar eða á öðrum minni stöðum. Bent 
er á að fólk á þessum stöðum er látið gjalda offjárfestingar á Mið Austurlandi eða á
höfuðborgarsvæðinu. Skortur á húsnæði á nokkrum minni staða Austurlands er að verða þessum stöðum erfiður þar sem ungt fólk fæst ekki til að setjast að vegna húsnæðisleysis.

30% hækkun launa? Óðaverðbólga og kaupmáttarskerðing? 
Þjóðarsátt með takmörkuðum hækkunum launa og samstöðu 
allra um enduruppbyggingu samfélagsins.
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Munið jólaleikinn 
- geymið jólaplakatið því 

happdrættisnúmerið ykkar
er aftan á því.

Njótum aðventunnar og verslum í heimabyggð
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til jóla!
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Fljótsdalsstöð

Kjarasamnings SGS/ASA 
við Samtök atvinnulífsins
Samningsumboð liggur hjá SGS en með skil-
yrðum um að verulegar hækkanir verði í 
útflutningsgreinum eins og t.d. í fiskvinnslu. 
Kröfugerð SGS verður kynnt á mánudaginn en 
breið samstaða er innan SGS um þá kröfugerð 
sem farið verður af stað með. Flóafélögin, 
þ.e. Efling, Hlíf og Verkalýðs-og sjómanna-
félag Keflavíkur standa utan samflotsins hjá 
SGS eins og áður og hafa ekki kynnt sína 
kröfugerð.
Reikna má með að gerð verði krafa um veru-
lega hækkun lægstu launa auk annarra mik-
ilvægra atriða. T.d. má nefna jöfnun lífeyr-
isréttar.

Kjarasamnings SGS vegna vinnu 
starfsfólks í veitinga- og gisti-
húsum og hliðstæðri starfsemi 
við Samtök atvinnulífsins
Sama og varðandi almenna samning SGS – hér 
verður líka væntanlega tekist á um vakta-
vinnukaflann þar sem verulega er farið að 
misnota hann með föstum vöktum.

Kjarasamningur SGS við 
Bændasamtaka Íslands um 
kaup og kjör starfsmanna 
á bændabýlum
Sama og varðandi almenna samning SGS –  
hér þarf líka að taka á því að bændur eru í 
vaxandi mæli að „ehf-a“ sig og sumir hafa 
reynt að komast upp með að greiða lægsta 
verkamannataxta. 

Kjarasamningur SGS við 
Landssambands smábátaeig-
enda um ákvæðisvinnu við línu 
og net 
Sama og varðandi almenna samning SGS –

Kjarasamningur SGS við fjár-
málaráðherra f.h. ríkissjóðs
Sama og varðandi almenna samning SGS –  
Kröfugerð hefur verið mótuð en í kjarasamn-
ingi við ríkið fer SGS allt saman.

Kjarasamningur LÍV við Samtök 
atvinnulífsins (verslunarmenn)
Kröfugerðin er að mestu mótuð en fresta 
varð þingi LÍV vegna fráfalls Ingibjargar R. 
Guðmundsdóttir, og kröfugerð hefur því ekki 
verið kynnt. .

Kjarasamningur Samiðnar við 
Samtök atvinnulífsins (iðn-
aðarmenn)
Samningsumboðið er hjá Samiðn. Haldin var 
kjaramálaráðstefna 15. október sl. þar sem 

m.a. nokkrir fulltrúar AFLs tóku þátt. Þar voru 
lögð drög að kröfugerð og liggja meginlínur 
fyrir. Kröfugerðin verður kynnt á næstunni. 

Kjarasamningur Samiðnar við 
Bílgreinasambandið
(iðnaðarmenn)
Sama og varðandi almenna samning Samiðnar 
við SA

Kjarasamningur Samiðnar 
við ríkið
Samningsumboðið er hjá Samiðn. Kallaðir 
voru saman trúnaðarmenn iðnfélaga hjá rík-
isstofnunum og drög að kröfugerð liggja nú 
fyrir  og verður hún kynnt á næstunni.

Kjarasamningur SSÍ við 
Landssamband íslenskra 
útvegsmanna (sjómenn)
Sjómannasambandið er með umboðið, en 
samningurinn rennur út um áramót. Kröfugerð 
er í vinnslu og þing sjómannasambandsins 
stendur yfir þegar þetta kemur á prent.

Kjarasamningur ASA 
við Útvegmannafélag 
Austfjarða (sjómenn)
Sama og SSÍ samningurinn

Kjarasamningur AFLs við 
Launanefnd sveitarfélaga
AFL heldur samningsumboði heima í þetta 
sinn eins og síðast en velflest félög innan 
SGS settu umboðið í hendur sambandsins. 
AFL mun leggja fram kröfugerð fljótlega en 
hún verður samhljóða og svipuð kröfugerð á 
almennum markaði, þ.e. aðaláhersla verður 
lögð á verulega hækkun lægstu launa og síðan 
hækkun launataxta.

Sérkjarasamningur AFLs/
Drífanda við SA vegna 
fiskimjölsverksmiðja
Samningsumboðið liggur hjá félögunum en 
við síðustu samninga hafði AFL forgöngu um 
samvinnu fjögurra félaga, þ.e. Verkalýðsfélags 
Þórshafnar og Verkalýðsfélags Akraness auk 
AFLs og Drífanda. Þórshöfn og Akranes helt-
ust úr lestinni og AFL og Drífandi luku málinu 
sameiginlega síðast og ætla að gera það aftur. 
Sett hefur verið fram krafa um 27% hækkun 
launataxta og desember/orlofsuppbætur eins 
og hjá stóriðju.
Einn samningafundur hefur verið haldinn og 
eru deilur um stöðu samningsins en félögin 
telja þetta vera sjálfstæðan kjarasamning á 
meðan SA heldur því fram að um hluta aðal-
kjarasamnings sé að ræða. Bræðslumenn eru 
tilbúnir til átaka þurfi á að halda.

Vinnustaðasamningur
AFLs/RSÍ við Alcoa
Félagar AFLs og RSÍ hafa lagt mikla vinnu í 
undirbúning kröfugerðar sem lögð var fram 
í byrjun október.. Sex samningafundir hafa 
verið haldnir en lítill árangur enn. Farið er fram 
á talsverða hækkun kauptaxta auk annarra 
atriða sem færa ýmis réttindi starfsmanna nær 
því sem gerist í t.d. álverinu í Straumsvík.
Samningur verkalýðsfélagið Jökuls / AFL 
Starfsgreinafélags við Félag smábátaeig-
anda Höfn
AFL er með samningsumboðið en Hrollaugur 
félags smábátaeigenda sögðu upp samningum 
sem er frá árinu 1992 og hafa ekki mætt til 
viðræðna við félagið þrátt fyrir boðun þar 
um. Samningurinn gildir þar til nýr verður 
gerður.

Samningur um stór-
framkvæmdir ASÍ við 
Samtök atvinnulífsins
Þessi samningur er hluti af því sem kallað er 
sameiginleg mál og hefur við vísað inn á borð 
ASÍ 

Samningur SGS við Flug- 
leiðahótel v/Edduhótela
Þessi samningur er  viðbót við gistihúsa-
samninginn og hefur vinna við hann farið 
af stað þegar gerð hans er lokið og hann 
samþykktur
 
Kjarasamningur AFLs
 við Sambýlið Hólabrekku
AFL hefur endurnýjað þennan samning eftir 
gerð og samþykkt aðalkjarasamninga 

Sameiginleg mál
Í gildi er samkomulag milli landssambandanna 
fyrir hönd félaganna að vísa því sem kallað er 
sameiginleg mál á borð Alþýðusambandsins. 
Það eru mál eins og jöfnun lífeyrisréttindi, 
ýmislegt er tengis vinnuslysum, skilgreining 
vaktavinnu og fleira sem er sameiginlegt fyrir 
öll sambönd ASÍ.

Samninganefndir AFLs
Kjarasamningar félagsins eru á hendi samn-
inganefndar félagsins. Í henni sitja 63 félags-
menn sem heimilt er að skipta með sér verkum 
eftir samningum. 
Auk þess hafa verið kosnar og eru starf-
andi 30 manna samninganefnd AFLs og 
Rafiðnaðarmannasambandsins vegna Alcoa 
samningsins.
10 manna samningamannanefnd AFLs og 
Drífanda vegna fiskimjölsverksmiðjanna og 
5 manna samninganefnd vegna samningsins 
við sveitarfélögin.

Samningar sem eru lausir núna
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