
Fundargerð 37. þings Alþýðusambands Norðurlands 

37.þing AN haldið á Illugastöðum 29. og 30. september 2022. Þingið hófst kl.10.00. 

Anna Júlíusdóttir, varaformaður AN, setti þingið og bar upp tillögu um fundarstjóra, Aðalstein 

Baldursson og Eið Stefánsson og ritara, Svölu Sævarsdóttur og Eydísi Bjarnadóttur og var það 

samþykkt. Þá var gengið til dagskrár. 

 

Skýrsla stjórnar. Vigdís Edda formaður AN, las skýrslu stjórnar: 

Velkomin á 37. þing Alþýðusambands Norðurlands. 

Samkvæmt lögum AN er stjórn sambandsins kosin til tveggja ára og situr frá þingi til þings. Á 

36. þingi sambandsins 2019 var eftirfarandi stjórn kjörin:   

Formaður Vigdís Edda Guðbrandsdóttir Samstaða, varaformaður Anna Júlíusdóttir Eining-Iðja, 

ritari Guðný Grímsdóttir Framsýn.  

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

: Svala Sævarsdóttir Verkalýðsfélagi Þórshafnar, Trausti Jörundarson Sjómannafélagi Eyjafjarðar 

og Bjarki Tryggvason Öldunni. 

Það eru þrjú ár síðan við komum síðast saman út af dotlu. Það hafa verið ótrúlega margir fundir 

hjá stjórninni, sumir rafrænir. 

Á síðasta þingi var samþykkt að AN gæfi allt að kr. 500.000 til að hægt væri að halda pappírslaus 

þing í þessum fundarsal. Þessi vinna fór fram síðastliðinn vetur og vonumst við til þess að engin 

vandamál komi upp á þinginu.  

Einnig ákvað stjórn AN að kaupa sjónvarp í salinn þannig við getum öll fylgst vel með. 

Á síðasta kjörtímabili var gerður samningur við Landsnet vegna Hólasandslínu 3 og einnig 

samningur um malarnám ef þarf. 

Á þinginu verður unnið í að fara yfir hvernig fjármunum sem fengust vegna Hólasandslínu 

verður varið. 

Stjórnin fékk Karl Eskil Pálsson í vinnu að skoða samstarf og samvinnu Alþýðusambands 

norðurlands við orlofsbyggðina og einnig hvort og hvernig við viljum hafa framhaldið um 

þingin. 

Það verður spennandi að fylgjast með þeim umræðum seinna í dag. 

Síðastliðinn vetur kom í ljós að við eigum ekki landið fyrir neðan girðinguna við fjárréttina. 

Við áttuðum okkur á því að það stóð til að byggja einbýlishús þar. 

Ásgeir Örn Blöndal er í vinnu hjá AN að reyna að kaupa þetta land þar sem þetta er pláss sem 

orlofsbyggðin hafði skipulagt tjaldstæði á í framtíðinni. 

Vonandi verður komin niðurstaða fljótt um málið. 

Ég hef stiklað á stóru um vinnuna okkar þessi þrjú ár sem liðin eru frá síðasta þingi. 

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.  

 

Aðalsteinn Baldursson fór yfir dagskrá þingsins, sjá þingskjal nr.1. 

 

Skipun kjörbréfanefndar: Ósk Helgadóttir, formaður kjörbréfanefnar, tilkynnti að 77 af 100 

kjörnum fulltrúum væru mættir á þingið. Sjá þingskjöl nr. 3. 

Staðfest er að þingið er löglegt og löglega til þess boðað. 

 

 

 



Helga Þyri Bragadóttir, verkefnastjóri og ráðgjafi hjá VIRK í Eyjafirði 

Helga Þyri fór yfir starfsemi Virk og því mikilvæga og þarfa starfi sem þar er unnið. Aðaláhersla 

þeirra er að koma fólki sem lendir í veikindum eða slysum  aftur út á vinnumarkaðinn. Um 80% 

þeirra sem leita til Virk snúa aftur til vinnu. Nokkrar spurningar komu úr sal. (Glærur má finna á 

þingvefnum og vefsíðan velvirk.is) 

 

Kaffihlé 

 

Ellen Jónína Sæmundsdóttir, forstöðumaður Vinnumálastofnunar á Norðurlandi eystra. 

Ellen Jónína sagði frá stöðunni hjá Vinnumálastofnun og þeim áskorunum sem stofnuninn þurfti 

að takast á við í Covid-19, rafræn samskipti, hlutabótaleið og mikið atvinnuleysi í kjölfar Covid. 

Stofnunin er að taka í gagnið nýtt kerfi sem heitir Galdur og á að auðvelda vinnu, t.d við að 

tengja atvinnuleitendur við auglýst störf. Glærurnar sem Ellen fór yfir er hægt að nálgast inná 

þingvef undir önnur gögn. Þó nokkrar spurningar komu úr sal. 
 

Ágúst Torfi Hauksson, forstjóri Kjarnafæðis Norðlenska ehf. 

Ágúst Torfi fór yfir stöðu og framtíðarsýn kjötvinnslu sem virðist ekki mikið hafa breyst þrátt 

fyrir að einhverjir aðhyllist vegan vörur. Aukning virðist vera á kjötneyslu, þótt hvarf 

ferðamanna á Covid-19 tímum hafi haft smá niðursveiflu á markaðinn. Innflutt kjöt er í kringum 

25% af markaðinum og þarf að huga vel að lögum og reglum varðandi innflutninginn til að halda 

sanngirni. Fækka þyrfti bæði sauðfjár- og stórgripasláturhúsum, á landinu með sameiningu til að 

greinin stæði betur. 

 

Hádegisverður 

 

Aðalsteinn kynnti nýja starfsmenn sem hafa tekið við umsjón með  orlofsbyggðinni hér á 

Illugastöðum af þeim Jóni og Hlíf sem störfuðu við það í hálfa öld og eru þeim hér með færðar 

kærar þakkir. Nýir starfsmenn eru Þórólfur Egilsson og Sigrún Kristbjörnsdóttir og með þeim 

verður Sindri Heiðmann og eru þau boðin velkomin. 

 

Málefni trúnaðarmanna - Trúnaðarmenn segja frá starfinu og viðhorfinu til þess. 

Til máls tóku: Elsa Hrönn Gray Auðunsdóttir og Sigríður Þórunn Jósepsdóttir frá Einingu-Iðju, 

Sirrý Laxdal, frá FVSA og Guðmunda Steina Jósefsdóttir frá Framsýn. Þær eru sammála um að 

trúnaðarmannastarfið sé áhugavert starf og þær hafi gaman að starfa með stéttarfélögunum að 

hinum ýmsu málum sem geta komið upp á vinnustaðnum. Þær hafa einhverjar sótt þau námskeið 

sem í boði eru fyrir trúnaðarmenn en fjölbreytt framhaldsnámskeið fyrir starfandi trúnaðarmenn 

væru vel þeginn. Ýmsar spurningar til þeirra komu úr sal varðandi starf trúnaðarmannsins. 

 

Björn Traustason, framkvæmdastjóri hjá Bjargi íbúðafélagi. 

Björn kom á fundinn gegnum fjarfundarbúnað og fór yfir það hvað er í bígerð hjá Bjargi og 

hvernig gengið hefur frá því að Bjarg var stofnað. Félagið er óhagnaðardrifið þannig að leiga 

helst í lágmarki. Mörg sveitarfélög á landinu hafa sýnt áhuga á að fá Bjarg til að byggja íbúðir á 

sínu svæði og fjölgar stöðugt þeim svæðum þar sem hægt að fá leiguíbúð í gegnum Bjarg. Þrátt 

fyrir að vel gangi að byggja og bæta við íbúðum þá lengist biðlistinn stöðugt. Björn kynnti 

forhönnuð hús sem henta landsbyggðinni mjög vel, fjölbýli og raðhús. Gæðin eru mikil í 



íbúðunum og passað að hver fermetri sé vel nýttur og íbúðar eru ekki hafðar óhóflega stórar. 

Nokkrar spurningar komu úr sal. 

 

Lífeyrismál - Jóna Finndís Jónsdóttir, forstöðumaður réttindasviðs Stapa 

Jóna Finndís fór yfir réttindakerfi Stapa og breytingar á því miðað við breyttar forsendur. Á 

síðustu 30 árum hefur langlífi aukist talsvert, um 4 ár hjá konum og 7 ár hjá körlum og gert er 

ráð fyrir að það aukist enn frekar. Einnig fór hún yfir helstu lagabreytingar hjá sjóðnum. Nokkuð 

var um spurningar úr sal. 

 

Samvinna og samstarf Alþýðusambands Norðurlands við Orlofsbyggðina á Illugastöðum. 

Trausti Jörundarson, formaður Sjómannafélags Eyjafjarðar, fjallaði um samvinnuna og 

samskiptin hjá þessum tveimur félögum. Hann benti á skýrslu sem var gerð af Karli Eskil 

Pálssyni árið 2021 varðandi hvað skuli gera við þessar bætur sem AN fékk en árið 2020 en þá 

fékk AN bætur frá Landsneti vegna línulagnar og hefur ekki komist á samkomulag um hvað gera 

skuli við þessa peninga, vegna þessa var ákveðið að leggja það fyrir þingið að taka ákvörðun um 

málið og fá niðurstöðu. Mikil umræða skapaðist og eru mjög skiptar skoðanir um þetta. 

Hópavinna verður um málið. Nokkur umræða varð um málið. (Skýrslan á þingvef).  

 

KAFFITÍMI 

 

Umræður í hópum um málefni AN og orlofsbyggðar. 

Umræður voru í 10 hópum um málefnið, Bergþóra Hrönn Guðjónsdóttir og Guðrún Edda 

Baldursdóttir frá ASÍ stjórnuðu hópvinnunni með þjóðfundarfyrirkomulagi.  

Hópstjórar: Arnór Sigmarsson, Rósfríð Áslaugardóttir, Ingvar Kristjánsson, María Rut Dýrfjörð, 

Ósk Helgadóttir, Atli Hjartarson, Ingólfur Jón Geirsson, Sigríður Þ. Jósepsdóttir, Birna 

Baldursdóttir og Kristín Pálsdóttir. 

 

Önnur mál  

Til máls tók Bergvin Bessason, varaformaður FMA, og varpaði fram þeirri spurningu hvort væri 

hægt að taka umræðu um að leyfa hundahald í orlofsbyggðinni. Björn Snæbjörnsson svaraði því 

til að vegna ofnæmis væri bannað að hafa hunda á svæðinu. Mikill kostnaður fylgir því að leyfa 

hundahald þar sem þarf að sótthreinsa bústaðina eftir það. Lagt til að Bergvin sendi inn tillögu 

um málið. Nokkur umræða skapaðist um þetta meðal fundarmanna og greinilegt að mikill vilji er 

fyrir því að leyfa gæludýr í bústöðum hjá mörgum félögum. 

 

Hlé gert á þingstörfum til næsta dags kl.17.00 

 

Þingið sett á ný föstudaginn 30.september kl.10.00.  

 

Afgreiðsla og ályktanir 

Bergþóra Hrönn og Guðrún Edda kynntu niðurstöður hópavinnu gærdagsins, sjá skjal inná 

þingvef, 10 tillögur voru lagðar fram til kosningar.  

 

Ársreikningar og fjárhagsáætlun 

Elísabet Gunnarsdóttir fór yfir ársreikninga fyrir árin 2019, 2020 og 2021. Umræða var um hvert 

veiðileigutekjur af ánni fari, ekki fékkst svar við því og lagði Aðasteinn Árni Baldursson til að ný 



stjórn myndi finna út úr því hvert þessar tekjur fara. Reikningar bornir upp til samþykktar og 

samþykktir samhljóða. (Þingskjöl 6, 7 og 8)  

Elísabet fór einnig yfir fjárhagsáætlun 2022 og 2023, þingskjal nr. 9. Einhver umræða skapaðist, 

meðal annars um lögfræðikostnað sem áætlaður er í fjárhagsáætlun og landið sem er undir 

fjárréttunum við Illugastaði. 

Fjárhagsáætlun borin upp til samþykktar og var samþykkt samhljóða. 

 

Niðurstöður kosninga 

Guðrún Edda og Bergþóra kynntu niðurstöður kosninga um tillögur. Tillaga nr. 2 hlaut 19 

atkvæði og tillaga nr. 10 18 atkvæði, sjá niðurstöðu atkvæða inná þingvef. 

 

Kosningar 

Vigdís Edda Guðbrandsdóttir bar upp tillögu kjörnefndar um stjórn og skoðunarmenn reikninga 

fyrir árin 2022 – 2024 og var tillagan samþykkt samhljóða. (Þingskjal nr.10)  

 

Þingslit 

Anna Júlíusdóttir, nýr formaður AN, þakkaði fundargestum fyrir gott þing og sleit því kl.11:10. 

 

Eydís Bjarnadóttir og Svala Sævarsdóttir rituðu fundargerð 


