
Trúnaðarmannafræðsla 26. til 28. okt. 2022



Starf Kjalar 
stéttarfélags



Stjórn til mars 2023
Anna Klara Hilmarsdóttir, varamaður
Arna Jakobína Björnsdóttir, formaður
Árni Egilsson, varaformaður
Björgúlfur Halldórsson, meðstjórnandi
Elfa Björk Sturludóttir, meðstjórnandi
Guðbjörn Arngrímsson, meðstjórnandi
Helga Hafsteinsdóttir, meðstjórnandi
Hólmfríður Guðlaug Jónsdóttir, meðstjórnandi
Hólmfríður Ósk Norðfjörð, meðstjórnandi
Ingunn Jóhannesdóttir, gjaldkeri
Kristín Sigurðardóttir, ritari
Ómar Örn Jónsson, varamaður
Sigurður Arnórsson, meðstjórnandi



Sameining við önnur stéttarfélög

• Í apríl 2021 óskuðu eftir fundi til að ræða sameiningu: 
• Félag opinberra starfsmanna á Austfjörðum, FOSA
• Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum, F.O.S Vest
• Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu, SDS
• Starfsmannafélag Fjallabyggðar, St. Fjall
• Starfsmannafélaga Fjarðarbyggðar, STAF

• 6 fundir með stjórnunum og 11 félagsfundir þar sem félagsmenn voru 
valdir eftir slembi úrtaksleið og mættu á fundina um 200 manns.

• Sameiningar samþykktar í september og október 

• Bókhaldsleg sameining um áramótin 2021/2022



Félagsmennirnir

Kjölur stéttarfélag starfsmanna í 
almannaþjónustu tók miklum breytingum 
í lok síðasta árs þegar Félag opinberra 
starfsmanna á Vestfjörðum, 
Starfsmannafélag Ólafsfjarðar, 
Starfsmannafélag Dala- og 
Snæfellsnessýslu og Starfsmannafélag 
Fjarðabyggðar sameinuðust félaginu. 

Félagsmenn Kjalar eru að þessu 
sameiningum loknum rúmlega 1800 
talsins.



Trúnaðarmenn hittast á haust- og vorönn



Útgáfa 



BSRB
80 ára 14. feb.2022

• 46. þing BSRB haldið rafrænt í 
september 2021

• Framhaldsþing 23. til 24. mars sl. 

• Sonja Ýr Þorbergsdóttir endurkjörin
formaður BSRB

• Þórarinn Eyfjörð, formaður Sameykis, 
kjörinn 1. varaformaður

• Arna Jakobína Björnsdóttir, formaður 
Kjalar, kjörinn 2. varaformaður. 



Samstarfssjóðir með félögum innan BSRB

Þróunar- og 
símenntunarsjóður fyrir 

ríkisstarfsmenn í 
bæjarstarfsmannafélögum

Mannauðssjóður Kjalar og 
Samflots vegna starfsmann 
sveitarfélaga og annarra í 

samstarfi við Sameyki 
stéttarfélag

Katla félagsmannasjóður 
fyrir starfsmenn 

sveitarfélaga í samstafi við 
aðra bæjarstarfsmenn

Styrktarsjóður BSRB all 
flestra stéttarfélaga innan 

BSRB

Rekstrafélög orlofshúsa 
innan BSRB á Eiðum og 

Munaðarnesi



Þróunar- og 
símenntunarsjóður 

• Markmið sjóðsins er að auka möguleika ríkisstofnana, sem neðan 
greind stéttarfélög eiga félagsmenn sem starfa þar, til að þróa 
starfssvið sitt þannig að það samræmist þeim kröfum sem gerðar eru 
til stofnana á hverjum tíma og efla símenntun félagsmanna sem eru í 
hlutaðeigandi stéttarfélögum með það fyrir augum að þeir séu færari 
til að takast á við sífellt fjölbreyttari verkefni.

• Þær stofnanir sem rétt hafa að sækja í sjóðinn vegna félagsmanna í 
bæjarstarfsmannafélögum hjá ríkinu eru:

• Heilbrigðisstofnanir Austurlands, Norðurlands, Suðurnesja, 
Suðurlands, Vestfjarða, Vesturlands

• Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu
• Heilsugæslustöðin á Akureyri
• Sjúkrahúsið á Akureyri
• Framhaldsskólar: Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra, 

Suðurlands, Vesturlands, á Húsavík, Laugum, Austur-
Skaftafellssýslu, í Vestmannaeyjum, Menntaskóli Borgarfjarðar, 
Verkmenntaskóli Austurlands og á Akureyri



Mannauðssjóður 
Kjalar og 
Samflots

• Mannauðssjóður er starfsþróunarsjóður á grundvelli
kjarasamningum Kjalar og Samflots við Samband
sveitarfélaga.

• Sjóðurinn hefur þríþætt hlutverk á svið símenntunar og
mannauðs og veitir styrki til:

• a) sveitarfélaga, stofnana og vinnuveitenda sem greiða
í sjóðinn
b) Kjalar stéttarfélags, Sameyki stéttarfélag í 
almannaþjónustu vegna félagsmanna hjá Akranesi, 
Seltjarnarnesbæ og fleiri aðila
c) verkefni sem sjóðsstjórn skipuleggur eða á aðkomu
að

• Unnið er að sameiningu þessara sjóða og að auki þeim
þriðja



Katla 
félagsmannasjóður

• Samstarfssjóður allra félaga sem semja við
Samband sveitarfélag innan BSRB.

• Hlutverk sjóðsins er m.a. að auka tækifæri
sjóðsfélaga til starfsþróunar, m.a. með því
að sækja sér fræðslu og endurmenntun og
með því að sækja ráðstefnur, þing og
námskeið til þess að þróa sína starfshæfni

• Greitt er úr sjóðnum árlega og er 
hámarksfjárhæð ákveðin árlega miðað við
100% allt árið. Árið 2022 var hún 98.000

• Hægt er að leggja inn reikningsnúmer til að
fá greiðsluna fram í desember nk. ekki er 
greitt aftur á bak í tíma yfrir áramót.



Styrktarsjóður 
BSRB

Verkefni sjóðsins

• Verkefni sjóðsins er að veita sjóðfélögum 
styrktarsjóðs fjárhagsaðstoð í veikinda-
og slysatilvikum en maka eða eftirlifandi 
börnum ef sjóðfélagi deyr.

• Sjóðurinn styrkir einnig fyrirbyggjandi 
aðgerðir á sviði heilsueflingar og 
forvarnir gegn sjúkdómum.



Orlofshúsafélög

• ROM er í Munaðarnesi í Borgarfirði 
eru 42 hús auk þjónustumiðstöðvar 

• ROE er á Eiðum á Fljótsdalshéraði 
þar eru 17 hús í eigu BSRB félaga



Erlent samstarf með öðrum félögum innan BSRB

• NTR (Nordisk tjenestemandsråd) eru samtök norrænna bæjarastarfsmannafélaga og eru
bæjarstarfsmannafélög innan BSRB þátttakaendur í því samstarfi

• Arna Jakobína Björnsdóttir formaður Kjalar er formaður í samstarfinu og Jakobína 
Þórðardóttir framkvæmdastjóri hjá Sameyki er í framkvæmdarhópnum fyrir hönd BSRB 
félaganna. 

• Haldnar hafa verið ráðstefnur annað hvert ár en auk þess eru reglulegir fundir þar sem
byggt er upp samstarf milli þjóðanna. Annars vegar eru það fundir þar sem formenn frá 
hverju landi koma saman og bera saman bækur sínar um hvað sé á döfinni í hverju landi
fyrir sig. 

• Framkvæmdahópur sækir einnig þá fundi en hittist auk þess oftar til þess að skipuleggja
ráðstefnu og aðra viðburði í ráðinu. Langt var komið með að skipuleggja ráðstefnu sem átti
að vera haldin í Gautaborg í Svíþjóð sumarið 2020 en það varð að fresta henni vegna
COVID-19. 

• Nú hefur verið ákveðið að halda ráðstefnuna 23 til 25 júní nk. í Gautaborg



Kjaramál

• Fimm ára endurskoðun á störfum sem eru metin eftir starfsmatskerfinu
SAMSTARF 

• Verkefnastofa um starfsmat sem rekin er af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og
Reykjavíkurborg, heldur utan um alla vinnu sem snýr að starfsmati. Hún hefur nú
fengið aðsetur í Borgartúni í Reykjavík ásamt Jafnlaunastofu sem er nýtekin til
starfa. 

• Afar hægt hefur gengið að fá starfslýsingar frá sveitarfélögum og er það
meginástæða þess að endurskoðunarvinnan er ekki komin lengra. 

• Kjarasamningur við Samband íslenskra sveitarfélaga rennur út 31. mars 2023 og
það sama er um kjarasamning vegna tónlistarkennara er til 31. mars 2023





Kjaramál framhald

• Kjarasamningur við ríkið rennur út 31. mars 2023

• Kjarasamningur við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu rennur út 31. mars nk. 
Dalbær, Fellsendi, Hornbrekka

• Kjarasamningur við Norðurorku hf. rennur út 1. nóvember 2022.

• Kjarasamningur Orkubús Vestfjarða rennur út í lok árs 2023

• Þá er skyldir samningar sem taka mið af kjarasamningum sem félagið gerir við
Samband sveitarfélaga s.s. Kirkjugarðar Akureyrar og Minjasafnið á Akureyri og
Hjallastefnuna sf.

• Þá þarf að gera nýjan kjarasamning við Heilsuvermd vegna ÖLD. Hlíð



Stofnanasamningar

• Stofnanasamningar í endurskoðun 

• Lokið er endurskoðun stofnanasamings við Heilbrigðisstofnun Norðurlands 
sem tók gildi þann 1. júní 2021. 

• Unnið er að gerð stofnanasamnings við Heilbrigðisstofnun Vesturlands 

• Þá stendur yfir endurskoðun slíks samnings við Heilbrigðisstofnun 
Vestfjarða en búið var að gera samning sem tók gildi 1. maí 2021 en hefur 
ekkki farið í framkvæmd 

• Viðræður eru að fara af stað við Sjúkrahúsið á Akureyri og VMA



Ýmis einstaklingsmál

Aðstoð vegna 
veikindaréttar og 
lúkningu starfs í 

kjölfar þeirra

Aðstoð vegna 
styttingu 

vinnuvikunnar 

Skoðun á 
launaseðlum 

Óska rökstuðnings 
vegna uppsagnar

Gera athugasemdir 
vegna túlkunar 

sem eru andstæð 
kjarasamningi

Hjálpa til við 
andmæli vegna 

fyrirhugaðar 
áminningar

Fara yfir vaktaplön 
í kjölfar Betri 

vinnutíma

Reikna út 
orlofsrétt



Seta í nefndum og ráðum

Samstarfsnefndir 
við stofnanir 

ríkisins

Samstafsnefnd við 
Samband íslenskra 

sveitarfélaga

Samráðsnefnd við 
Samband íslenskra 

sveitarfélag

Innleiðingarhópur á 
styttingu 

vinnuvikunnar

Stjórnir 
Mannauðssjóða og 

þróunar og 
símenntunarsjóða

Stjórn Lífeyrissjóðs 
starfsmanna 

Akureyrarbæjar

Rekstrarfélög um 
orlofshús á 

nokkrum stöðum á 
landinu og húsfélög

Framkvæmdanefnd 
um starfsmatskefið 

SAMSTARF og 
faglegri stjórn þess











Ýmislegt

• Nýr orlofsvefur er væntanlegur

• Flugávísanir

• Gistimiðar á Hótel 

• Sértæk afsláttarkjör á Hótel í Keflavík

• Veiðikortið

• Útilegukortið

• 50% afsláttur félagsmanna á Golfvöllinn Glanna í Borgarfirði

• Orlof að eigin vali 



Starfið framundan

• Sameining og verkaskipting á skrifstofum í kjölfar sameiningar er stóra verkefnið

• Fimm ára endurskoðun starfsmatsins SAMSTARF

• Stofnanasamningar

• Kosning trúnaðarmanna í september til október

• Undirbúningur kjarasamninga hefst í október

• Landsfundur með öðrum bæjarstarfsmannafélögum 

• Félagsmannafundir bæði í stað- og fjarfundum





Umræður



Heiti styrkja Greidd upphæð

% af heildar 

útgjöldum

Fjöldi 

styrkja

KVK KK

Styrkur nám, námskeið og fl.                                              3.257.747 25 62 49 13

Styrkur til framhaldskólanáms                                              1.038.270 8 20 15 5

Styrkur til háskólanáms                                              5.915.150 46 70 58 12

Styrkur til starfsréttindanáms                                              1.443.824 11 20 15 5

Styrkur til tölvunáms                                                  288.026 2 3 2 1

Styrkur vegna tungumálanáms                                                  234.200 2 8 6 2

Styrkur vegnal lífsleikninámskeiðs                                                  619.550 5 19 19 0

Samtals                                            12.796.767 100 202 164 38



Fjöldi og aldur umsækjanda

Aldur 18-20 6

Aldur 21-30 72

Aldur 31-40 32

Aldur 41 -50 31

Aldur 51-60 46

Aldur 61-70 11

Aldur 71-80 4

202



Samstarfsaðilar

Fræðslumiðstöð Vestfjarða


