
Spurningar og svör 
 
Fá allir sama starfsheitið við sameiningu félaganna? 
Nei. Sameining hefur engin áhrif á starfsheitið. 
 
Er ekki hætta á því að eitt stórt félag þróist út að verða fyrst og fremst fagfélag 
eða kjarafélag? 
Það er skoðun þeirra sem gerst þekkja að kjaralegir og faglegir hagsmunir verði ekki 
aðskildir. Sameinað félag mun sinna báðum málaflokkum eins og undanfarin ár. Stórt 
félag með einn málsvara hefur meiri slagkraft og betri aðstöðu til að fjalla um faglega 
og kjaralega hagsmuni. 
  
Er hugmyndin að húseign VFÍ renni inn í sameinað félag? 
Nei. Stofnað verður sjálfseignarfélag um Verkfræðingahús sem er óháð rekstri 
sameinaðs félags. Fyrir atkvæðagreiðslu mun liggja fyrir stofnsamningur 
sjálfseignarfélagsins. 
  
Hefur sameining áhrif á rétt manna til að ganga í lífeyrissjóð að vild? 
Nei. Sameining hefur engin áhrif þar á. 
 
Getur stjórn félagsins sem að meirihluta væri skipuð vinnuveitendum haft áhrif á 
kjarabaráttu félagsmanna? 
Nei ekki frekar en nú. Sjálfstæði kjarabaráttunnar yrði áfram óskert. Sama gildir um 
yfirráð yfir kjarasjóðum. Launþegar hefðu áfram full og óskoruð yfirráð. 
 
Getur stjórn félagsins sem að meirihluta væri skipuð launþegum sent alla í verkfall? 
Nei. Einungis þeir félagsmenn sem eiga aðild að viðkomandi deilu eru virkir 
þátttakendur. 
 
Hefur sameiningin áhrif á félagsgjöldin? 
Nei. Félagsgjöld VFÍ og TFÍ eru þau sömu. Ekki er ráðgerð stefnubreyting varðandi 
félagsgjöldin sem eru með því lægsta sem gerist meðal sambærilegra félaga á Íslandi. 
Dæmi: Félagsgjald í VR er 0,7% af heildarlaunum og hjá aðildarfélögum BHM allt að 
1,75% af heildarlaunum. 
 
Ef af sameiningu verður er þá ekki ógjörningur að snúa til baka? 
„Það er ómögulegt að spá um framtíðina“ segir einhversstaðar og margt getur gerst 
sem ekki var búist við. Það er hins vegar mat stjórna félaganna að yfirgnæfandi líkur 
séu á að sameiningin verði farsæl og til heilla um langa framtíð. 

 
Er það endilega víst að stærra félag sé öflugra, betra? 
Sameining snýst ekki einfaldlega um að stækka félagið, heldur mun fremur að styrkja 
það með því að sameina krafta hópa sem eiga mun meira sameiginlegt en ekki. 
Óbreytt ástand tryggir ekki að félögin verði áfram öflug, það veltur á þeim sem 
veljast til forustu hverju sinni. 
 



Hvað verður um réttindi sjóðfélaga verða þau óbreytt? 
Já. Sameiningin hefur ekki áhrif á sjóðina önnur en þau að þeir verða enn öflugri. 
Úttekt leiddi í ljós að staða sjóða VFÍ og TFÍ er sambærileg, einnig eru 
úthlutunarreglur að langmestu leyti þær sömu. 
 
Mun starfsemi og skipulag skrifstofunnar breytast? 
Nei. Ekki að öðru leyti en því að starfið verður skilvirkara og ýmiss konar tvíverknaður 
verður úr sögunni. Það gefur færi á að efla starfsemina enn frekar. 
 

 
 
 


