
Að vera trúnaðarmaður veitir þér tækifæri til að bæta 
réttindi þín og samstarfsmanna þinna ásamt því að 
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innan verkalýðshreyfingarinnar.
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Komdu í hóp trúnaðarmanna á Facebook, 
þú finnur okkur með því að setja

„Trúnaðarmenn Eflingar”  í leit á FB 

..........

Líkaðu við Facebooksíðu Eflingar 
og fylgstu með nýjustu fréttum

Nánari upplýsingar um réttindi á vinnumarkaði

Fylgstu með á Facebook
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Hvernig bregstu við ef upp kemur vandamál á vinnustaðnum?

Þegar samstarfsmaður kemur til þín með kvörtun eða athugasemd, skaltu ganga í málið strax. 
Taktu niður punkta og safnaðu saman aðgengilegum gögnum um málið. Ef þú telur að  verið sé 
að brjóta réttindi félaga þíns, skaltu ræða það við næsta yfirmann eða fulltrúa stéttarfélagsins 
og krefjast leiðréttingar. 

• Sýndu frumkvæði – ef þig grunar að verið sé að brjóta á réttindum starfsmanna, skaltu kanna 
málið. 

• Mundu að allar upplýsingar sem þú færð sem trúnaðarmaður eru trúnaðarmál!  

Ef þú ert í vandræðum með að finna lausn á málum, eða þú ert ekki viss hvort að kvörtun sé í 
raun brot á réttindum, skaltu hafa samband við okkur. Við erum alltaf boðin og búin að aðstoða! 

Efling sími: 510 7500, netfang: felagssvid@efling.is

Alma starfaði við umönnun í þjónustuíbúðum fyrir aldraða þar sem hún var kosin trúnaðarmaður. 
Sem trúnaðarmaður áttaði hún sig á því að sumt samstarfsfólk hennar fékk vitlaust útborgað og 
leitaði hún því til Eflingar eftir aðstoð. Kjaramálasvið Eflingar tók við málinu og sendi áfram til 
lögfræðinga stéttarfélagsins, sem unnu málið í félagsdómi. Allir starfsmenn sem unnu með Ölmu, 
ásamt fleirum hjá sama vinnuveitanda, fengu leiðréttingu á launum sínum. Eftir að Alma varð trún-
aðarmaður varð hún einnig virk innan Eflingar og tók meðal annars þátt í starfi samninganefnda, 
sat í trúnaðarráði, var í kjörnefnd og í stjórn ASÍ-UNG. Árið 2017 sótti Alma um starf á skrifstofu 
Eflingar og starfar í dag á Félags- og þróunarsviði stéttarfélagsins. 

Jakub vinnur hjá ræstingarfyrirtæki og var kosinn trúnaðarmaður Eflingar í febrúar 2019. Hann 
fékk annan trúnaðarmann til liðs við sig og saman skipulögðu þeir fundi til að virkja og upplýsa 
samstarfsmenn sína um yfirvofandi verkfall. Þeir gengu úr skugga um að samstarfsmenn þeirra 
væru vel upplýstir um kröfur félagsins, verkfallið og stöðu samningaviðræðna. Sem trúnaðarmaður 
upplýsir Jakub samstarfsmenn sína um réttindi þeirra og aðstoðar þá við að leysa úr vandamálum 
sem upp koma, t.d. varðandi fyrirkomulag sumarfría og mistök í útreikningi á launum.  

Innocentia vinnur í eldhúsi Landspítalans. Hún var kosin trúnaðarmaður árið 2017 og varð strax 
mjög virk innan verkalýðshreyfingarinnar. Hún tók þátt í þingi Alþýðusambands Íslands árið 2018 
og þingi Starfsgreinasambandsins árið 2019. Einnig situr hún í nefndum fyrir hönd stéttar félagsins. 
Árið 2020 var hún tilnefnd til að setu í stjórn Eflingar og tók þar sæti í  maí 2020.

Hvernig getur þú haft áhrif 
sem trúnaðarmaður?

Mikilvægt hlutverk innan Eflingar og verkalýðshreyfingarinnar 

þér er treyst fyrir þvi að passa upp á að farið sé að kjarasamningum á vinnustaðnum og að 
ekki sé brotið á réttindum samstarfsmanna þinna. Þú ert milliliður stéttarfélagsins og starfs-
manna. 

Sem trúnaðarmaður er þér boðið að taka fjögur námskeið á vegum Eflingar, sem eru haldin 
á dagtíma. Þú átt rétt á launuðu fríi til að sitja námskeiðin. Mikilvægt er að þú takir öll nám-
skeiðin sem eru í boði. Þannig öðlast þú þá þekkingu sem þú þarft til að geta hjálpað sam-
starfsfólki þínu. 

Réttur þinn sem trúnaðarmaður: 
• Þú átt rétt á því að sinna skyldum þínum sem trúnaðarmaður á vinnutíma í samráði við yfir-

mann þinn. Þú átt ekki að tapa launum við að sinna því hlutverki. 

• Þú átt rétt á og ættir að kalla til starfsmannafundar tvisvar á ári eða oftar í samráði við stéttar-
félag og yfirmann. Atvinnurekanda er þó ekki skylt að borga fyrir fleiri en tvo fundi. Boða þarf 
fundinn með minnst þriggja daga fyrirvara og skal hann haldinn á vinnutíma. Ef málið er mjög 
brýnt, má boða fundinn með eins dags fyrirvara. 

• Þú skalt hafa aðgang að læstu geymsluplássi á vinnustaðnum þínum – vinnustaðurinn á að sjá 
til þess að slíkt sé til staðar. 

• Þegar vandamál koma upp mælum við með því að þú leitir ráða hjá stéttarfélaginu og í kjöl-
farið leitir þú lausna með næsta yfirmanni innan fyrirtækisins. Ef ekki tekst að leysa vandann 
skaltu leita til stéttarfélagsins eftir aðstoð.

• Trúnaðarmaður þarf að miðla upplýsingum um hlutverk sitt til samstarfsmanna sinna og kynna 
þeim helstu reglur og starfshætti vinnustaðarins ásamt því að upplýsa þá um stéttarfélag-
ið. Gott er að nálgast nýja starfsmenn um leið og þeir hefja störf. Láttu þá vita að þú sért 
trúnaðar maður þeirra og kannaðu hvort þeir hafi einhverjar spurningar. 

• Bannað er að reka trúnaðarmenn vegna vinnu þeirra fyrir stéttarfélagið. Einnig er bannað að 
refsa þeim eða láta það bitna á þeim þegar vandamál sem taka þarf á koma upp á vinnustaðn-
um. Ef vinnustaður neyðist til að fækka starfsfólki ætti trúnaðarmaður, að öllu jöfnu, að hafa 
forgang á að halda ráðningarsambandinu. Ef þér er sagt upp eða hótað með uppsögn skaltu 
hafa samband við stéttarfélagið strax!

• Áður en til hópuppsagna kemur á vinnustaðnum, er yfirmanni þínum skylt að tilkynna þér um 
það og ráðfæra sig við þig og/eða stéttarfélagið.


