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Gögn og nánari upplýsingar vegna 41. þings ASÍ 22. - 24. október 2014  

Hér á eftir fylgja frekari gögn og upplýsingar vegna undirbúnings undir 41. þing ASÍ. Mikilvægt er að 

aðildarsamtökin kynni sér efnið vel og bregðist við því. 

 Dagskrá þingsins og málefni 

Þingið verður sett 22. október kl. 10:00 og reiknað er með því að því ljúki í síðasta lagi kl. 17:00 þann 

24. október. Lítilsháttar breytingar hafa orðið á dagskránni. Lokaútgáfu má nálgast á 

http://www.asi.is/dagskra/. Rétt er að vekja sérstaka athygli á örfundum sem haldnir verða í 

hádeginu 22. og 23. október. Efni þeirra verður kynnt nánar síðar. 

Miðstjórn ASÍ samþykkti á fundi sínum 1. október sérstakt umræðuskjal um „Hluthafastefnur 

lífeyrissjóða og launakjör stjórnenda í fyrirtækjum í eigu lífeyrissjóða“. Umfjöllun um þetta efni 

verður undir umræðunni um kaup og kjör á þinginu. Umræðuskjölin fyrir málefnaumræðuna á 

þinginu, bæði þau sem miðstjórn hefur undirbúið og önnur má nálgast hér.  

Engin mál bárust frá aðildarsamtökunum áður en lögbundnum fresti lauk. 

 Málefnavinnan á þinginu – skráning í nefndir 

Eins og áður hefur komið fram er mikil áhersla lögð á að virkja alla þingfulltrúa í málefnavinnunni á 

41. þingi ASÍ. Unnið verður með „þjóðfundarfyrirkomulagi“ sem tryggir virka þátttöku og möguleika 

allra fulltrúa á að koma að mótun stefnu ASÍ á öllum málefnasviðum sem eru til umfjöllunar.  

Vegna undirbúnings undir hópastarfið á þinginu er nauðsynlegt að aðildarfélögin skipti 

þingfulltrúunum í þær nefndir sem starfa á þinginu. Málefnanefndirnar eru: 

- Kaup og kjör 

- Velferð  

- Íslenskur vinnumarkaður  

Þá mun laganefnd starfa á þinginu. 

http://www.asi.is/dagskra/
http://www.asi.is/media/157215/Umraeduskjal-um-hluthafa-og-launastefnu-lifeyrissjodanna-loka.pdf
http://www.asi.is/media/157215/Umraeduskjal-um-hluthafa-og-launastefnu-lifeyrissjodanna-loka.pdf
http://www.asi.is/skjol/


Hér með er óskað eftir að aðildarfélögin sendi skrifstofu ASÍ skiptingu fulltrúa sinni á nefndir á 

þinginu sem fyrst og í síðasta lagi fimmtudaginn 16. október nk. á asi@asi.is.  

 Hádegisverður  

Eins og undanfarin ár hefur verið gert samkomulag við veitingastaðinn Vox á Nordica hótelinu um 

tilboð á hádegisverði þingdagana, 22., 23. og 24. október nk. Boðið verður upp á glæsilegt hlaðborð, 

með úrvali rétta og gosdrykkjum. Hlaðborðið verður í anddyri aðal fundarsalarins. Verðið á 

hlaðborðinu er kr. 3.300 á mann á dag. 

Þau aðildarfélög sem vilja nýta þennan kost fyrir ársfundarfulltrúa sína eru beðin um að hafa 

samband við skrifstofu ASÍ, Ástu (asta@asi.is), í síðasta lagi fimmtudaginn 16. október nk.  

Alþýðusambandið mun síðan ganga frá málinu gagnvart hótelinu og rukka viðkomandi aðildarfélög.  

Hér er um að ræða sama fyrirkomulag og var á síðasta ASÍ þingi. 

  Kvöldskemmtun 23. október 

Efnt verður til kvöldskemmtunar á Grand Hótel Reykjavík þann 23. október. Boðið verður upp á 

þríréttaða máltíð (steikarhlaðborð), kaffi, skemmtiatriði og danstónlist. Verð er kr. 8.700 á manninn. 

Þau aðildarfélög/þingfulltrúar sem ætla að taka þátt í kvöldskemmtuninni þurfa að tilkynna þátttöku 

til Ástu á skrifstofu ASÍ (asta@asi.is) í síðasta lagi fimmtudaginn 16. október nk. Alþýðusambandið 

mun síðan ganga frá málinu gagnvart hótelinu og rukka viðkomandi aðildarfélög. 

  Túlkun  

Jon Erik Dølvik sem verður með framsögu um Norræna samfélagslíkanið og vinnumarkaðinn á 

þinginu 22. október kl. 11:00 mun flytja erindi sitt á ensku. Erindi hans verður túlkað jafnóðum yfir á 

íslensku og verður hægt að hlusta á túlkinn í gegnum sérstök heyrnartæki. Hins vegar var ekki 

möguleiki að útvega nema 200 heyrnartæki og eru því þingfulltrúar sem treysta sér til að hlusta á 

framsögu Jons Eriks á ensku beðnir um að gefa öðrum þingfulltrúum forgang.  

   Frekari upplýsingar – gögn á vefnum 

Öll gögn fyrir þingið og meðan á þinginu stendur verða jafnóðum sett inn á vefinn og geta þeir 

þingfulltrúar sem þess óska nýtt sér rafrænan aðgang að gögnunum meðan á þinginu stendur. 

Vefslóðinni er http://www.asi.is/thing.  

 

Virðingarfyllst,  

 
Halldór Grönvold, 

aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ 
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