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Dagskrá 36. þings Alþýðusambands Norðurlands 

 

Föstudagur 27. september 2019 

10:00 Setning þingsins 

 Skýrsla stjórnar - Skipun starfsnefnda þingsins - málefnanefndir  

þingsins fjalla um vinnubrögð við kjarasamningagerð og stöðu eldra 

fólks á vinnumarkaði og við starfslok. 

 Skipun kjörbréfanefndar 

10:30 Jafnréttisviðhorf og samfélagsáhrif í minni byggðarlögum - ungar 

konur á búferlaflutninga 

Gréta Bergrún Jóhannesdóttir, doktorsnemi við Háskólann á Akureyri 

11:00 Kaffihlé 

11:10 Slysatryggingar skv. kjarasamningi FMA og/eða  skaðatrygging 

 Óðinn Elísson ræðir um muninn á þessum tveimur tryggingum. 

11:40 Gagnaver Borealis Data Center á Blönduósi 

 Valdimar O. Hermannsson, sveitarstjóri á Blönduósi 

 

12:10 Hádegisverður  

 

12:40 Grái herinn 

 Fulltrúi samtakanna ræðir stöðu eldra fólks í þjóðfélaginu. 

13:10 Ávarp forseta ASÍ - Hið persónulega og hið verkalýðspólitíska 

 Drífa Snædal ræðir verkalýðsmál og leiðir umræðuna inn í panel.  

13:40 Panellinn  

 Forsvarsmenn stéttarfélaga og forseti ASÍ sitja fyrir svörum    

14: 10 Önnur mál 

14:20 Miðdegiskaffi 

14:40 Vinna umræðuhópa 

 Eyrún Valsdóttir stjórnar vinnuhópum 

 

17: 00 Hlé 

 

19:30 Kvöldverður og kvöldvaka, gaman saman 

Laugardagur 28. september 2019 

09:00 – 10:00  Morgunverður 

10:00 Afgreiðsla og ályktanir  

Niðurstaða tillagna frá málefnanefndum og stjórn kynntar og lagðar 

fram til umsagnar og afgreiðslu.  

Ályktanir þingsins.  

10:45 Ársreikningar 2017 og 2018 og Fjárhagsáætlun 2019-2020 

11:10 Kosningar 

11:15 Önnur mál 

 

11:30 Þingslit 

 Hádegisverður 



Þingfulltrúar á 36. þingi AN 

Aldan (7)
Ágúst Marinósson 

Bjarki Tryggvason 

Helga Daníelsdóttir 

Guðmundur Sigurbjörnsson 

Guðný Kjartansdóttir 

Guðrún Ólafsdóttir 

Þórarinn G. Sverrisson 
 

 

Eining-Iðja (34)
Aðalbjörg Gunnarsdóttir 

Anna Dóra Gunnarsdóttir 

Anna Júlíusdóttir 

Ásgrímur Örn Hallgrímsson 

Björn Snæbjörnsson 

Dagbjört Óskarsdóttir 

Eggert Eggertsson 

Eygló Þorsteinsdóttir 

Eyrún Halla Eyjólfsdóttir 

Friðjón Sigurðsson 

Guðbjörg Helga Andrésdóttir 

Guðrún J. Þorbjarnardóttir 

Guðrún Valdís Eyvindsdóttir 

Gunnar Berg Haraldsson 

Gunnar Magnússon 

Gunnar Ómarsson 

Hallfríður Hallsdóttir 

Helga Ingólfsdóttir 

Hrafnhildur Ása Einarsdóttir 

Ingibjörg M. Ingvadóttir 

Ingvar Kristjánsson 

Margrét Anna Júlíusdóttir 

Ólöf Ingimundardóttir 

Sigmundur K. Magnússon 

Sigríður Gísladóttir 

Sigríður Jósepsdóttir 

Sigríður K. Bjarkadóttir 

Sigurður Sveinn Ingólfsson 

Sigurpáll Gunnarsson 

Símon Hrafn Vilbergsson 

Sólveig Auður Þorsteinsdóttir 

Steinþór Berg Lúthersson 

Svavar Magnússon 

Vilhelm Adolfsson 
 

 

Félag málmiðnaðarmanna (2) 
Jóhann Valberg Jónsson Jón Ingi Sævarsson 
 

Félag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri (10)
Agnes Reykdal 

Bára Waage Rúnarsdóttir 

Eiður Stefánsson 

Erla Bjarnadóttir 

Eydís Bjarnadóttir 

Gestur G. Björnsson 

Hafdís Pálsdóttir 

Hallveig Stefánsdóttir 

Harpa Þorvaldsdóttir 

Margrét Júlía Óladóttir 

 

Framsýn (12)
Aðalsteinn Á Baldursson 

Agnes Einarsdóttir 

Guðlaug Ívarsdóttir 

Guðný I. Grímsdóttir  

Gunnþórunn Þórgrímsdóttir 

Hólmfríður Elín Gunnlaugsd. 

Huld Aðalbjarnardóttir 

Jónína Hermannsdóttir 

Ósk Helgadóttir 

Sunna Torfadóttir 

Sverrir Þór Einarsson 

Þórdís Jónsdóttir 
 

Samstaða (4)
Aðalbjörg Valdimarsdóttir 

Guðmundur Finnbogason 

Maríanna Þorgrímsdóttir 

Vigdís Edda Guðbrandsdóttir 

 

  

Sjómannaf. Eyjafjarðar (2)   Sjómannaf  Ólafsfjarðar (1) 
Trausti Jörundsson   Ægir Ólafsson 

Jóhann Finnbogason  
 

Verkalýðsfélag Þórshafnar (1)  Þingiðn (1) 
Sigríður Jóhannesdóttir    Jónas Kristjánsson 
 

      Alls mættu 74 fulltrúar á þingið 

Starfsmenn þingsins: 

Forseti: Bjarki Tryggvason  Öldunni 

Varaforseti: Anna Júlíusdóttir  Einingu-Iðju 

Þingritari: Harpa Þorvaldsdóttir FVSA  
 

Málefnanefnd: Eyrún Björk Valsdóttir  

Ritnefnd: Eyrún Björk Valsdóttir, Ósk Helgadóttir og Eiður Stefánsson 



 

1 

 

Alþýðusamband Norðurlands 

Þingsetning 
 

36. þing Alþýðusambands Norðurlands var sett á Illugastöðum í Fnjóskadal 

föstudaginn 27. september 2019 kl. 1000. 

Ósk Helgadóttir varaforseti sambandsins setti þingið í veikindaforföllum 

Jóhanns Sigurðssonar. 

 

Fyrir hönd stjórnarinnar bauð hún þingfulltrúa og gesti velkomna til 36. 

þings Alþýðusambands Norðurlands.  

 

Viðstaddir minntust látinna félaga með því að rísa úr sætum..... 

 

Sérstakir gestir þingsins voru: 

Gréta Bergrún Jóhannesdóttir, doktorsnemi við HA 

Óðinn Elísson hæstaréttarlögmaður hjá Fulltingi 

Valdimar O. Hermannsson, sveitarstjóri á Blönduósi 

Finnur Birgisson, fulltrúi frá Gráa hernum 

Drífa Snædal, forseti ASÍ 

Eyrún Björk Valsdóttir frá ASÍ 

 

Ósk sagði að Bóas Ingi Jónsson stjórnarmaður FMA sem var kjörinn 

formaður AN á síðasta þingi hefði skipt um starfsvettvang og sagði sig frá 

öllum störfum fyrir stéttarfélög. Sem fulltrúi FMA steig formaður félagsins 

Jóhann Rúnar Sigurðsson þá  inn í stjórn AN í hans stað þar sem FMA var 

falin forysta fyrir AN til þessa þings. Í veikindaforföllum hans og sem 

varaformaður sambandsins tók hún að sér þingsetningu þessa 36. þings 

Alþýðusambands Norðurlands. 

Samkvæmt hefðum var spurt um lögmæti þingsins. Enginn gerði 

athugasemdir og var þingið lýst löglegt og ályktunarhæft. 

 

Nokkrir góðir gestir eru mættir til að halda erindi og ræða málin við okkur. 

Bestu þakkir fyrir að gefa ykkur tíma til að koma á þingið og verið öll 

velkomin.  Fyrst á dagskránni verður: 

 

Gréta Jóhannesdóttir doktorsnemi við Háskólann á Akureyri, hún mun tala 

um jafnréttisviðhorf og samfélagsáhrif í minni byggðarlögum – ungar konur 

á búferlaflutninga í því samhengi. 
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Óðinn Elísson frá Fulltingi lögfræðistofu mun fjalla um muninn á 

slysatryggingum samkvæmt kjarasamningi og skaðatryggingum og vekja til 

umhugsunar um þann mun og að þetta eigi heima í okkar 

kjarasamningagerð.  

 

Valdimar Hermannsson sveitarstjóri á Blönduósi mun fjalla um gagnaverið 

Borealis Data Center og þau áhrif sem það hefur á samfélagið með tilkomu 

þess á Blönduósi.  

 

Finnur Birgisson fulltrúi frá Gráa Hernum ræðir um stöðu eldra fólks í 

þjóðfélaginu og skerðingar á lífeyri þeirra og hvernig staðan er hjá Gráa 

hernum varðandi málsókn vegna þeirra sömu skerðinga. 

 

Við fáum svo Drífu Snædal forseta ASÍ með ávarp um hið persónulega og 

hið verkalýðspólítíska líf. Í framhaldi af því mun hún leiða okkur inn í spjall 

og umræðupanel með formönnum félaganna þar sem þingfulltrúum gefst 

kostur á spurningum til þeirra um verkalýðsmál.  

 

Seinna í dag, þegar við höfum hlýtt á alla fyrirlesara dagsins mun Eyrún 

Valsdóttir frá ASÍ taka við stjórnartaumum og stjórna vinnu málefnanefndar. 

Ein málefnanefnd verður að störfum á þinginu og mun þar verða fjallað um 

vinnubrögð við gerð kjarasamninga og við munum segja nánar frá 

fyrirkomulagi þeirrar vinnu seinna í dag.  

Þið hafið svo restina af dagskránni hjá ykkur en í þetta sinn tókst ekki að 

vera með þingið rafrænt en stjórnin gerði til þess tilraun og var Ásgrímur hjá 

Einingu- Iðju klár með síðu undir það. Þetta verður verkefni nýrrar stjórnar 

en hér þarf að fara í aðgerðir með tengla og móttakara til þess að þetta sé 

hægt en um leið verður salurinn orðinn mun útleiguhæfari fyrir ráðstefnur. 

Það er til gott máltæki sem segir „að góðir hlutir gerist hægt“. Einnig eftir 

ábendingu og umræðna innan okkar félaga þá hefur komið upp sú umræða 

að breyta þinginu okkar og hafa það á fimmtudegi og föstudegi og fella 

laugardaginn út og gott að ræða þá tillögu sem óformlega barst undir liðnum 

önnur mál. 

Stjórn AN mun leggja fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 – 2020 og tillögu 

um næstu stjórn og skoðunarmenn reikninga. Jafnframt mun stjórn sjá um 

úrvinnslu kjörbréfa. 

Kostnaður af þessu þingi verður greiddur af aðildarfélögum AN. 

 

Góðir félagar. Starf Alþýðusambands Norðurlands er mikilvægt fyrir okkur 

hér á Norðurlandi. Mikilvægt er að við hittumst og ræðum um sameiginleg 
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mál en oft virðist baráttan vera landsbyggðin gegn stór Reykjavíkursvæðinu 

og samstaðan hefur aldrei verið mikilvægari en einmitt núna með fullt af 

áskorunum gagnvart fjórðu iðnbyltingunni svo dæmi séu tekin.  

Við í stjórninni viljum ekki síst benda á að við nýtum þingin okkar og 

fulltrúaráðsfundi til þess að kynnist innbyrðis og búa til tengingar á milli 

félaganna. 

Það er ósk mín og stjórnar að við munum eiga hér fróðlega og skemmtilega 

samverustundir  á þessu 36. þingi AN. Ég vil þakka núverandi stjórn fyrir 

gott samstarf og þakka þeim vel unnin störf og segi 36. þing 

Alþýðusambands Norðurlands sett. 

Forseti þingsins tók við stjórn þingsins og bar undir fulltrúa breytingatillögu 

við dagskrá þannig að liðurinn skýrsla stjórnar yrði flutt með 

ársreikningunum á  laugardaginn og var það samþykkt.   

 

 

Erindi Grétu Bergrúnar Jóhannesdóttir, doktorsnema við HA 

Jafnréttisviðhorf og samfélagsáhrif á búferlaflutninga í minni byggðarlögum 

 

Gréta Bergrún kynnti aðferð og niðurstöður könnunar um „búferlaflutninga 

innanlands á næstu tveimur til þremur árum“, sem Byggðastofnun sendi út á 

netinu. 5.642 svör bárust og dreifðust nokkuð jafnt um landið. Svarendur 

skiptust þannig að lítið kom frá yngsta hópnum og elsta hópnum, eins og er 

algengt í rafrænum könnunum. Kynjaskipting í svörun var líka svipuð 

öðrum könnunum konur 61%, karlar 39%. 

14% hafa í hyggju að flytja frá byggðakjarnanum á næstu tveimur til þremur 

árum, nokkuð jöfn dreifing um flutning milli landshluta, til 

höfuðborgarsvæðisins eða til útlanda. 

Ástæður fyrirhugaðra flutninga eru misjafnar, en hæst bera atvinnutækifæri, 

menntun, menning og heilbrigðisþjónusta. 

Spurt var um jafnréttisviðhorf í samfélaginu, og kom fram áberandi í munur 

á svörum eftir kynjum.  Flestir telja að karlmenn hafa áberandi meiri áhrif  í 

atvinnulífinu, innan fjölskyldna og í daglegu lífi, en konur hafi hins vegar 

sterkari stöðu í félagslífi.   

 

Slúður eða umtal um einstakling sem er ekki viðstaddur viðgengst í öllum 

byggðarlögum, stundum má segja að það byggist á venjulegri íslenskri 

forvitni, sem getur gengið of langt, en þarf ekki að vera neikvæð í öllum 

tilvikum. Allir slúðra, nærri 30 % fólks sem tók þátt í könnunni telur að það 

sé slúðrað eða talað um sig.  
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Skoðuð voru áhrif slúðurs á fjármál, ástarlíf og fjölskyldulíf og kom í ljós að 

þeim mun meira sem slúðrað er neikvæðara almennt því óánægðara verður 

fólk og hyggur í framhaldinu á flutninga. Samt er raunar slúðrað  um alla, og 

ekki mikill munur á hjúskaparstöðu. Félagsleg útilokun giftra kvenna 

gagnvart ungum einhleypum konum virðist vera staðreynd, einnig eigið 

óöryggi, hópamyndun, öfund, eigin upphafning og niðurlæging annarra. svo 

drusludómur.  Þeir sem eru áberandi í samfélaginu verða frekar fyrir slúðri   

  

Drusluskömmun tengist slúðri og lýsir ákveðinni fyrirlitningu á ástarlífi 

einhleypra kvenna. Oftast talið flott hjá ungum körlum að geta „valið úr 

hjásvæfum“ en ljótt hjá ungum konum að „liggja undir hverjum sem var“. 

Svona umtal fylgir fólki síðar á ævinni, þegar búið er að velja sér maka og 

kannski komið í sína gömlu heimabyggð.  Svo og gömul uppnefni. 

 
 

Erindi Óðins Elíssonar frá Fulltingi 

Slysatryggingar skv. kjarasamningi FMA og/eða  skaðatrygging 
 

Óðinn ræddi um muninn á þessum tryggingum. Til bóta verður að fara í 

þessar breytingar. Það er búið að koma þessum kjarabótum á í tryggingum 

sjómanna, en það var ekki gert í samningum, heldur lagði Kjaradómur þær 

til. Það er reyndar þannig að sjómenn greiða hluta iðgjaldsins sjálfir en þó 

aðeins minni hluta.  

Tryggingaverndin er mjög léleg eins og hún er í dag. Eini aðilinn sem getur 

beitt sér í þessum breytingum eru verkalýðsfélögin, og virkilega kominn tími 

til að skoða þessi mál af alvöru. Breytingin myndi þýða verulega kjarabót 

fyrir launþega. 

Það þarf svo líka að bæta skráningu slysa, skráningin er ónákvæm og alls 

ekki alltaf kallað í vinnueftirlit, sem ætti að gera í öllum tilfellum. 

 

 

Erindi Valdimars O. Hermannssonar, sveitarstjóra á Blönduósi 

Gagnaver Borealis Data Center á Blönduósi 
 

Valdimar fjallaði um uppbygginguna sem er búin að eiga sér stað á 

Blönduósi og þá ekki síst byggingu gagnaversins, sem reis á mettíma, en 

hafði gengið á ýmsu í aðdragandanum. Þarna er líka miklir 

vaxtarmöguleikar. Þjónustaðilar við verið hafa margaldast að stærð og sér 

ekki fyrir endann á því. Nú eru líka uppi áætlanir um að byggja á svæðinu 
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viðbót sem verður geymsluver. Staðurinn getur orðið tíu sinnum stærri og 

það yrði þá á næstu allavega 10 árum.   

Hann lýsti jafnframt ýmsu öðru sem hefur verið gert til að færa 

sveitarfélagið til nútíma atvinnuhátta. 

Horft er til þess að sameina allavega fjögur sveitarfélög í austur-sýslunni, 

þar hefur vestursýslan gengið á undan í sameiningu sveitarfélaga og komið 

af stað ferðaþjónustu og staðið fyrir framförum.  

Þjónusta og verslun hefur verið á Blönduósi frá því fyrir 1900. Byrjað er að 

vinna við að endurreisa gamla bæinn þar sem þjóðvegurinn lá í gegn. Það  

hefur vantað nýsköpun og þróun á svæðinu, en nú er komin hreyfing í þá átt 

að fá ferðafólk til að koma við á Blönduósi, ekki bara aka í gegn.  

Norðurland-vestra er eiginlega eini hluti landsins sem ekki hefur stóriðju og 

komið að því breyta  atvinnuháttum til nútímans. Ekki hefur tekist að nýta 

allt rafmagnið sem Blönduvirkjun framleiðir, það stendur til bóta með 

styrkingu byggðalínunnar. Auk þess er búið og hanna stækkun 

virkjunarinnar og vindmillugarð uppi á heiðinni.  

Atvinnuhættir hafa breyst, minni áhersla er lögð á hefðbundinn búskap og 

sjávarútveg, en meiri áhersla á ferðamannaiðnað og óhefðbundinn búskap. 

Sameiningartákn Norðurlands-vestra er íslenski hesturinn, og fer vel á því, 

meiri áhersla er lögð á ræktun og nýtingu hesta. 
 

 

Erindi Finns Birgissonar fulltrúa frá „Gráa hernum“ 

Staða eldra fólks í þjóðfélaginu 
 

Finnur fjallaði ítarlega um starfslok launþega, frestun lífeyristöku, bæði frá 

lífeyrissjóði og Tryggingastofnun ríkisins, réttindi hjá TR, skerðingar og 

skattaprósentu. 

Skerðingar hafa verið mikið í umræðunni, þar sem mikil skerðing kemur á 

lífeyri frá TR við töku lífeyris frá lífeyrissjóði og líka vegna annarra tekna, 

og veruleg óánægja með þessar aðgerðir, sömuleiðis er fólk mjög ósátt með 

jaðarskatta á lífeyri. Grái herinn hefur ákveðið að höfða mál til að ná fram 

breytingum á regluverkinu, þar sem talið er að innan þess séu brot á 

stjórnarskrárvörðum réttindum. Þetta verður þó aðeins gert í nafni 

einstaklings, sem verður styrktur af samtökunum og hefur verið stofnaður 

sérstakur sjóður af þessu tilefni. Reynslumiklir lögmenn hafa nú þegar verið 

ráðnir til að flytja málið. Hann sagði að verkalýðshreyfingin hefði sýnt 

málefninu mikinn áhuga og þakkaði fyrir að hafa verið boðinn á þetta þing. 
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Ávarp forseta ASÍ - Hið persónulega og hið verkalýðspólitíska 

Drífa Snædal ræðir verkalýðsmál og leiðir umræðuna inn í panel.  
 

Hvernig er að vera kona í þessu embætti og vera fyrsta konan í því? Henni 

finnst kannski erfitt að greina þessa hluti jafnóðum og þeir gerast. Það er 

forvitnilegt að skoða hreyfinguna útfrá völdum, verkalýðshreyfingin er 

suðupottur og miklar breytingar hafa orðið að undanförnu. Hún fór vítt og 

breytt yfir stöðuna og sér merki um bjarta framtíð með mörgum ungum 

aðilum sem vilja taka þátt í starfinu, Hreyfingin þarf líka að bregðast við 

mikill breytingu í röðum atvinnuveitenda og við verðum að leggja áherslu á 

endurskipulagningu hreyfingarinnar. 

Starfið framundan: Fylgja eftir lífskjarasamningunum því risastóra verkefni. 

Taka húsnæðismálin föstum tökum, þau brenna á fólki, sérstaklega ungu 

fólki, hvort sem við erum að tala um til íbúðir til eignar eða leigu, verður 

spennandi að sjá hvað úr verður. 

Félagsleg undirboð eða; á íslensku; launaþjófnaður er mjög stór flokkur sem 

þarf að bregðast við af festu. 

Skattalækkanir sem búið var að lofa en hafa ekki skilað sér, þó má minnast á 

að stjórnvöld samþykktu þriggja þrepa skattkerfi, sem er gríðarlegur árangur. 

Svo náttúrlega verðtryggingin og vextirnir sem akkúrat núna eru á niðurleið, 

en engu að síður ekki á það treystandi. 

Hún fjallaði svo um breytingar sem hafa verið gerðar á skrifstofu ASÍ. 

Á síðasta þingi var einnig ákveðið að auka samstarf milli ASÍ og 

Öryrkjabandalagsins og hafa verið haldnir fundir t.d. um  samspil vinnu og 

greiðslna. 

Svo eru það lífeyrismálin, þarf að gá að því að búa ekki til enn eitt kerfið 

sem stuðlar að stéttaskiptingu. 

Svo er auðvitað langstærsta málið hvernig við ætlum að bregðast við 

hamfarahlýnunni. Sameinuðu þjóðirnar telja að við höfum 11 ár þangað til 

hlýnunin verður sjálfkrafa og við getum ekki snúið henni til baka.  

Við þurfum að passa að allar stórar ákvarðanir í þessum málum verði með 

sterkri rödd vinnandi fólks, annars gætum við verið að horfa á 

samfélagsbreytingar sem verða ekki til bóta og við viljum ekki sjá.  

Drífa sýndi svo glærur sem sýndu stöðu Íslands í samanburði við önnur 

Norðurlönd: Hvað varðar atvinnuþátttöku, sem er mest hjá okkur, 

atvinnuleysi, sem er minnst hjá okkur, vanvirkni ungs fólks, sem er hvorki í 

skóla eða vinnu er langminnst hjá okkur, fæðingarorlof karla þar erum við 

hærri en meira að segja Svíþjóð, hlutur kvenna í tæknigreinum kom 

eiginlega á óvart, við skorum semsagt mjög hátt þar og hlutfall í 

hlutastörfum er í lægri kantinum. Hvað varðar símenntun, það er að segja 
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fullorðinsfræðslu, kom í ljós að þar verðum við að spýta í lófana, við komum 

ekki vel út þar. 

En þrátt fyrir að við sýnumst vera best í öllu, megum við ekki láta þar við 

sitja og höldum ótrauð áfram að berjast fyrir auknum réttindum og taka þátt í 

framþróun samfélagsins. 

 

 

Panell/pallborð 

Formenn félaganna, sem mættir voru, sátu við pallborð ásamt Drífu Snædal 

og svöruðu spurningum sem beint var til þeirra úr sal. 

Stjórnandi var Eyrún Björk Valsdóttir 

 

Umræðan snérist að miklu leyti um skipulag verkalýðshreyfingarinnar.  

Getur verið að skipulag verkalýðshreyfinarinnar sé barn síns tíma og sé 

einfaldlega gamaldags? Menn voru yfirleitt ekki á því að hún væri beinlínis 

gamaldags grunngildin væru alltaf hin sömu, aðferðirnar gætu auðvitað þurft 

að taka breytingum í tímans rás og það hefur alltaf verið þróun og starfið 

hefur tekið breytingum. Það hefur alltaf verið og er alltaf markmið 

hreyfingarinnar að auka réttindi félagsmanna. Í mörgum öðrum löndum berst 

fólk fyrir því að fá að vera í stéttarfélagi. 

Það væri alveg til í stöðunni að gera hreyfinguna landshlutaskipta, færa 

starfið nær félögunum. Það verður óhjákvæmilega stundum ójafnvægi þegar 

um er að ræða mjög stór félög eða mjög lítil. 

  

Af hverju skilar ekki ungt fólk sér til trúnaðarstarfa í verkalýðshreyfingunni? 

Yfirleitt er auðvelt  að fá ungt fólk til að vinna í hreyfingunni, byggist dáltíð 

á kynningu á starfinu. Við erum í samkeppni um tíma ungs fólks, sem er að 

stofna fjölskyldu og er í fullri vinnu. 

Við erum samt bjartsýn á framtíðina.  Félagsvitund unglinga og ungs fólks er 

að batna, sérstaklega með kynningu í skólum og með starfi trúnaðarmanna á 

vinnustöðum. 

 

Átök og óeining innan hreyfingarinnar. Það hefur ekki góð áhrif þegar 

forsvarsmenn einstakra félaga deila í fjölmiðlum. Vænlegra væri að leysa 

ágreinig án aðkomu fréttamanna.  

Opinber átök og rifrildi innan hreyfingarinnar eru lóð á vogarskálar 

atvinnurekenda við samningagerð og þeir nota sér það óspart. 

Samt er kannski ekki óeðlilegt í yfir 100 þúsund  manna hreyfingu að það 

séu margar skoðanir á lofti og ekki hægt í því ljósi að kalla það óeiningu. 
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Sameining stéttarfélaga á Norðurlandi? Reyna að sameina vegna krafna um 

meiri og betri þjónustu.  Félögin verða sterkari saman, allavega þarf að 

skoða málið alvarlega. 
 

Hópastarf 

Skipt var í sex hópa og þeim komið fyrir í orlofshúsunum og salnum í 

kjarnahúsinu. 

Ósk Helgadóttir kynnti niðurstöður úr hópastarfinu og mun senda þær til 

Eyrúnar Valsdóttur, sem tekur þær saman og sendir til stéttarfélaganna.  
 

Ályktun ársþings AN 2019 um lífeyrismál 

36. þing Alþýðusambands Norðurlands krefst þess að samspil lífeyrissjóða 

launafólks og lífeyris almannatrygginga verði tekið til gagngerrar 

endurskoðunar. Liður í því gæti verið að hækka almenna frítekjumarkið.  

Núverandi fyrirkomulag almannatrygginga gengur allt of langt í að skerða 

greiðslur úr lífeyrissjóðum og afkoma margra eldri borgara er því enn 

óviðunandi þrátt fyrir áratuga söfnun lífeyrisréttinda. 

Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða kveða á 

um að öllum beri að afla sér lífeyrisréttinda með því að greiða ákveðinn 

hluta launa í lífeyrissjóði. Þegar að lífeyristöku kemur, er sparnaður 

launafólks notaður til að skerða greiðslur almannatrygginga til lífeyrisþega 

um hátt í 45% af greiðslunni frá lífeyrissjóðum. Að teknu tilliti til 

skattgreiðslna, fær lífeyrisþegi með 100.000 kr. á mánuði frá lífeyrissjóðnum 

um 35% í sinn hlut. Fái viðkomandi 400.000 kr. á mánuði lækkar hlutfallið í 

28%.1 Ávinningurinn af sparnaðinum, sem tryggja átti áhyggjulaust 

ævikvöld, rennur þess í stað að stærstum hluta í ríkissjóð. 

36. þing AN lítur svo á að núverandi fyrirkomulag sé komið í ógöngur og 

krefst þess að dregið verði stórlega úr skerðingum lífeyris almannatrygginga 

vegna útgreiðslna úr lífeyrissjóðum. Vegna þessa efast launafólk um 

gagnsemi þess að greiða verulegan hluta launa sinna i lífeyrissjóð til að 

tryggja framfærslu sína á efri árum.  

Þingið telur brýnt að launafólk njóti ávöxtunar af sparnaði sínum í samræmi 

við upphafleg markmið lífeyrissjóðakerfisins.  
 

1 Skerðingarhlutföll eru fengin með því að bera saman tölur frá reiknivél TR. Miðað er 

við einstakling sem býr einn. 

 
Í forsvari við smíði ályktunarinnar voru  Aðalsteinn Árni Baldursson, Björn 

Snæbjörnsson og Þórarinn G. Sverrisson og öllum þingfulltrúum var frjálst að 

koma að verkinu. 
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Skýrsla stjórnar Alþýðusambands Norðurlands 

Ósk Helgadóttir flutti skýrsluna. 

Samkvæmt lögum Alþýðusambands Norðurlands er stjórn sambandsins 

kosin til tveggja ára og situr frá þingi til þings. Á 35. þingi sambandsins er 

haldið var á Illugastöðum 29.- 30. september 2017 var eftirfarandi stjórn 

kjörin:   

Formaður Bóas Jónasson  FMA, varaformaður Ósk Helgadóttir   Framsýn, 

ritari Vigdís Elva Þorgeirsdóttir Samstöðu.  

Varamönnum  í stjórn AN hefur verið boðið að sitja alla stjórnarfundi, en í 

varastjórn voru kjörin: Anna Júlíusdóttir  Einingu Iðju, Sigríður 

Jóhannesdóttir  Verkalýðsfélagi Þórshafnar og Bjarki Tryggvason Öldunni. 

Nútímatæknin  gerði okkur stjórnarfólki  auðveldara fyrir með að 

skipuleggja fundina, auk þess sem hún hefur  sparað bæði tíma og peninga. 

Fyrir tveimur árum stóð ég hér í púlti, gaf skýrslu fráfarandi stjórnar og 

sagði m.a. : “Stjórnarmenn  hafa einnig nýtt sér nútímatækni, sent tölvupósta 

sín á milli og/eða rætt málin símleiðis”. Þessi setning er nú þegar orðin  

ákaflega gamaldags, því sú stjórn sem nú er að ljúka kjörtímabili sínu, hefur 

einnig verið dugleg að nýta sér nútímatækni, en þá erum við líka að tala um 

“Skype”. Á einum fundinum  voru mörkuð ákveðin tímamót í tæknisögu AN 

, er allir fundarmenn sátu fund í gegnum Skypið, síðan hafa oftast 

einhver/einhverjir stjórnarmenn setið fundina  þannig, eða símleiðis.  Frá 

síðasta þingi AN er búið að halda níu stjórnarfundi og einn fulltrúaráðsfund, 

sem hlýtur að teljast mjög gott. Stjórnin hefur fjallað um ýmis mál, en tíminn 

að mestu farið í undirbúning fyrir fulltrúaráðsfundinn á síðasta ári og 36. 

þing Alþýðusambands Norðurlands sem nú er hafið.  

Fulltrúaráðsfundur AN var haldinn 28.september 2018 hér að Illugastöðum 

og sátu hann 19 fulltrúar frá aðildarfélögunum. Boðið var upp á áhugaverða 

dagskrá og nokkrum góðum gestum boðið að vera með erini á fundinum, en 

þeir voru :  

Reinhard Reynisson frá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga, sem  lagði fram  

hugmyndir um byggðamál þar sem áherslan er lögð á  uppbyggingu á 

,,Borgarsvæðinu“ Akureyri, einskonar mótvægi landsbyggarinnar við 

höfuðborgarsvæðið. Hörður Sævaldsson lektor við Háskólann á Akureyri 

ræddi um þær gríðarlegu framfarir sem hafa orðið á sviði hátækniiðnaðar í 

sjávarútvegi,en við Íslendingar erum þar leiðandi. Soffía Gísladóttir 

forstöðumaður Vinnumálastofnunnar á Norðausturlandi ræddi við okkur um 

hverskonar hæfni, menntun og færni sem vinnumarkaður framtíðar kemur til 

með að krefjast. Snæbjörn Sigurðsson framkvæmdastjóri Eims sagði frá 

starfsemi félagsins, en fyrir ykkur sem ekki vitið, þá er Eimur 
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samstarfsverkefni, sem snýr að  bættri nýtingu orkuauðlinda og aukinni 

nýsköpun í orkumálum á Norðurlandi eystra.  

Þá fengum við kynningu á líftæknifélaginu Genis á Siglufirði, sem sérhæfir 

sig í framleiðslu á afurðum úr kítín, en það finnst í rækjuskel. Þeir hjá Genis 

umbreyta  rækjuskel í hágæðavörur og þar erum við að tala um t.d. 

fæðubótarefni eins og Benecta, en þeir framleiða einnig fæðulyf, lyfjavörur 

og lækningatæki.  

Að síðustu tók  Björn Snæbjörnsson formaður Orlofsbyggðarinnar  til máls 

og rakti sögu uppbyggingar hér á svæðinu, en í fyrra fögnuðum við einmitt 

40 ára afmælissögu  Orlofsbyggðar  á Illugastöðum.   

Árið 2014 fór stjórn AN þess á leit við sveitarstjórn Þingeyjarsveitar að 

samkomulag um afnot og notkun af landsspildu undir fjárrétt og bithaga fyrir 

Illugastaðarétt yrði fellt úr gildi og landið félli aftur undir Illugastaðaland. 

Málið var afgreitt af sveitarstjórn, en af einhverjum ástæðum hefur það 

ítrekað lent í strandi í skipulagskerfinu. Litlu málin hafa tilhneigingu til að 

lenda neðst í pappírsstaflanum, en ég vona að nú sé málinu að ljúka. “Góðir 

hlutir gerast stundum hægt”.   

Stjórnir  AN og Orlofsbyggðarinnar hafa ávallt verið í góðu sambandi og 

unnið saman að framfaramálum hér að Illugastöðum. Vinnu er nú lokið við 

nýtt skipulag  svæðisins, en það var Form ráðgjöf sem var fengið til 

verksins. Í apríl árið 2017 undirrituðu  Björn Snæbjörnson formaður 

Orlofsbyggðarinnar  og þáverandi formaður AN, sú er hér stendur, 

lóðarleigusamninga vegna breytinga á deiliskipulagi lóða og nýs skipulags 

nýrra lóða. Þegar til átti að taka reyndust samningarnir ekki nægilega vel 

útfærðir og aftur fór af stað vinna við deiliskipulagið. Það er með ólíkindum 

hvað skipulagsmál hér á landi geta tekið langan tíma og skrifræðið og 

reglugerðarfarganið virðast engan enda ætla að taka. Í júní síðastliðnum sá 

loks fyrir endann á þessari vinnu og undirrituðu Björn Snæbjörnsson og 

Bóas Jónasson formaður AN nýja lóðaleigusamninga, fyrir hönd AN og 

Orlofsbyggðarinnar. 

Markmiðið með nýja svæðisskipulaginu er að einfalda skipulag hverfisins, 

með framtíðarskipulag félaga á eignum innan þess í huga. Breytingarnar sem 

gerðar voru á lóðarleigusamningunum fela það í sér að  hægt verði að stofna 

fasteignanúmer hvers húss fyrir sig og búið er að stofna fastanúmer hverrar 

eignar og útbúa eignaskiptayfirlýsingar.  

Á síðasta þingi fögnuðum við því að 70 ár voru  liðin frá stofnun 

Alþýðusambands Norðurlands. Við fórum yfir sögu sambandsins, en rákum 

okkur þá á að fundargerðarbækur  frá stofnþingi AN  til ársins 1991 voru 

hvergi finnanlegar. Þó við höfum aðgang að flestum þingtíðindum sem gefin 

hafa verið út frá stofnun AN og þeim verið komið á Héraðskjalasafnið á 
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Akureyri, breytir það ekki því, að eldri gögn AN eru ekki vís. Mig langar að 

biðja ykkur,  forsvarsmenn stéttarfélaganna að kíkja í geymslurnar hjá 

ykkur, finna þessar bækur og koma þeim í örugga geymslu. Ég trúi ekki að 

þær séu glataðar, þær eru bara einhverstaðar á góðum stað. En þarna er saga 

brautryðendana, og okkur ber að halda henni til haga.  

Í samræmi við lagaskipan Alþýðusambands Norðurlands tekur ný stjórn við 

störfum í lok þessa þings. Mig langar að nota hér tækifærið og þakka 

meðstjórnendum mínum fyrir gott samstarf. Verðandi formanni næstu tvö 

árin ásamt nýrri stjórn vil ég að lokum óska velgengni í störfum sínum.  

 
 
 



































Fjárhagsáætlun 2019-2020
35. Þing Alþýðusambands Norðurlands

Illugastöðum, 28/9 2019   

 

Huld Aðalbjarnardóttir flutti tillögu að fjárhagsáætlun

Rekstrarreikningur Fjárhagsáætlun 
árið 2017-2018 2018 2017 árin 2019-2020 2019 2020

                                                                                                                          

Rekstrartekjur   Rekstrartekjur  

Aðstöðugjald frá ROI..................................... 510.000 496.000 Aðstöðugjald frá ROI....................................... 510.000 510.000 

Þinggjöld........................................................ 0 1.377.297 Þinggjöld.......................................................... 1.200.000 0 

510.000 1.873.297 1.710.000 510.000 

Rekstrargjöld Rekstrargjöld  

Stjórnar- og fulltrúaráðsfundir........................ 52.000 0 Stjórnar- og fulltrúaráðsfundir.......................... 10.000 250.000 

Þing sambandsins......................................... 0 2.129.145 Þing sambandsins........................................... 1.800.000 0 

Auglýsingar.................................................... 24.440 0 Annar rekstrarkostnaður.................................. 10.000 10.000 

Lögfræðikostnaður........................................ 0 23.157 Kostnaður vegna tæknibreytinga..................... 0 500.000 

Námskeið og ráðstefnur................................ 0 0 Námskeið og ráðstefnur.................................. 0 0 

Þátttaka í rekstri skrifstofu............................. 100.000 100.000 Þátttaka í rekstri skrifstofu............................... 150.000 160.000 

176.440 2.252.302 1.970.000 920.000 

 

Hreinar tekjur (gjöld) 333.560  (379.005) Hreinar tekjur (gjöld)  (260.000)  (410.000)

  
  

Fjárm.tekjur (gjöld) Fjárm.tekjur (gjöld)  

Vaxtatekjur og verðbætur.............................. 178.365 186.636 Vaxtatekjur og verðbætur................................ 180.000 180.000 

178.365 186.636 180.000 180.000 
 

  

Hreinar tekjur (gjöld) ársins 511.925  (192.369) Hreinar tekjur (gjöld) ársins  (80.000)  (230.000)

 

Tillagan var samþykkt

 



Tillaga kjörnefndar  

Um stjórn Alþýðusambands Norðurlands til  2019 - 2021  
 

 

Formaður:  Vigdís Edda Guðbrandsdóttir  Samstaða   

          Varaformaður:  Anna Júlíusdóttir    Eining-Iðja 

          Ritari:   Guðný Grímsdóttir    Framsýn  
 

Um varamenn í stjórn Alþýðusamband Norðurlands til tveggja ára: 

 

                    Bjarki Tryggvason  Aldan             

                                  Trausti Jörundsson   Sjómannafélag Eyjafjarðar                               

                                  Svala Sævarsdóttir  Verkalýðsfélag Þórshafnar  

                                                                                   
 

Um skoðunarmenn reikninga til tveggja ára: 

 

Aðalmenn: Margrét Einarsdóttir         Eining-Iðja 

Einar Hjartarson               FVSA 

                    Varamaður:  Arna Dröfn Björnsdóttir   Aldan  

 
Tillagan var samþykkt.  

 

Önnur mál 

 

36. þing AN beinir þeim tilmælum til nýrrar stjórnar AN að kannað verði að færa 

regluleg þing sambandsins yfir á virka daga, í stað þess að teygja þau inn á helgar. 

 
Tilmælin voru samþykkt. 

 

 

Nýkjörinn formaður tók til máls og þakkaði traustið sem henni er sýnt og 

fráfarandi stjórn þakkaði hún fyrir vel unnin störf síðustu ár, þakkaði svo 

þingfulltrúum fyrir gott þing og óskaði þeim góðrar heimferðar. 

 
 


