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Undanfarið ár hefur verið okkur Íslendingum erfitt. Eftir

gríðarlega þenslu og mikinn uppgang skall á okkur sú

staðreynd að margt af því sem stjórnvöld og forsvars-

menn viðskiptalífsins héldu að okkur, reyndist vera inni -

stæðulaust sjónarspil. Margir af forsvarsmönnum

íslenskra banka og viðskiptalífs virðast vísvitandi hafa

stundað óeðlilega viðskiptahætti, allnokkra sakhæfa.

Allar leiðir voru nýttar til þess að koma fjármunum

undan. Stundaðar voru athafnir sem ekki gátu leitt til

annars en lífskjarahruns hjá almenningi. Öllum brögð -

um var beitt til þess að víkja sér undan að greiða

skatta og skyldur til samfélagsins. Þessir menn vilja

senda börn sín í skóla og nýta allt sem samfélagið

býður upp á án þess að greiða sinn hluta. 

Allt frá upphafi framkvæmda við Kárahnjúka og álver í Reyðarfirði

benti RSÍ ítrekað á að margar af þeim forsendum sem stjórnvöld

byggðu áætlanir sínar á stæðust ekki og krónan væri a.m.k. 30% of

hátt skráð. Það yrði kröpp niðursveifla að loknum þessum fram-

kvæmdum og stjórnvöld yrðu að gera ráðstafanir til þess að búa

efnahagslífið undir það. Fjármunum vegna ofurlauna og risabónusa

rigndi ekki af himnum ofan, þar væru bankarnir að hrifsa til sín stóran

hluta af fjármagni almennings, áður en það kæmi til skiptanna. Við

bentum á að eðlilegra væri að greiða lífeyrissjóðum og sparifjáreig-

endum hærri vexti og lækka þjónustugjöld bankanna. Stjórnmála-

og bankamenn afgreiddu þessar aðvaranir með því að þetta væru

neikvæðar úrtölur, menn ættu frekar að fagna því hversu vel gengi. 

Nú er hrunið afstaðið, spilapeningarnir eru ennþá á borðinu og

fjárhættuspilararnir eru enn í spilavítinu en þeir viku aðeins úr salnum

um tíma. Stjórnmálamenn sem voru virkir þátttakendur neita að

hverfa af sviðinu. Þessir menn ætla sér ekki að breyta neinu og vilja

fá áfram sína bónusa og premíur. Sömu menn eru

enn að störfum í greiningardeildum þó svo þeir hafi

orðið uppvísir að því að allt sem þeir greindu og allar

þeirra spár reyndust rangar. Enn er verið að greina

á sömu forsendum og gefa út spár. 

Pólitískar ákvarðanir skipta í raun orðið litlu í

þróun samfélaga heimsins. Almannahagsmunir hafa

vikið fyrir hagsmunum fjármagnseigenda. Þjóðir eru

farnar að keppa í lækkun skatta á fyrirtæki. Það

getur ekki leitt til annars en lakari skóla, veikari heil-

brigðisþjónustu og skuldsettari þjóða. Kerfið eins og

það er nú beinist ekki að hagsmunum almennings,

hann er réttindalaus. Þau viðhorf sem höfð voru að

leiðarljósi við uppbyggingu samfélaga hafa glatast og viðhorf fjár-

málamanna hafa tekið yfir. Barnaþrælkun eykst, mansal viðgengst

sem aldrei fyrr, kynlífsþrælkun vex, réttindalausum farandverka-

mönnum fjölgar og hungrið í heiminum vex. 

Óheft markaðshyggja og græðgi leiddu Ísland – eina ríkustu þjóð

Evrópu – í gjaldþrot og fleiri þjóðir eru á sömu leið. Gjaldþrot

auðhyggjunnar og nýfrjálshyggjunnar blasa við hvert sem litið er. Fjár-

festar eru „prímus mótorar“ þessa ferlis, blindaðir af veðmálakeppni

sem fer fram eftir flautu greiningardeildanna. Þessi keppni getur ekki

leit til annars en að samfélög sem byggð voru upp á síðustu öld

hrynji. Þeim er fórnað á altari samkeppninnar. Það vantar lög sem

tryggja hagsmuni almennings gagnvart fjármagnseigendum. Það

verður að setja alþjóðlega stjórn á kerfið sem tekur mið af heildar-

hagsmunum. Það þarf að skilgreina upp á nýtt hver markmiðin eigi

að vera. 

Guðmundur Gunnarsson

Breytinga er þörf 
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Árið 2010 eru liðin 40 ár frá stofnun Rafiðnaðarsambandsins.

Sambandið var formlega stofnað þann 28. nóvember 1970, en

undirbúningur hafði staðið um nokkurt skeið. Dagana 8.og 9.

maí var haldin ráðstefna í Reykjavík, þar sem samþykkt var að

stofna Rafiðnaðarsambandið. Þar var kjörin miðstjórn sem

starfa skyldi til framhaldsþings, 28. og 29. nóvember. Óskar

Hallgrímsson var kjörinn formaður og Magnús Geirsson vara-

formaður. Jón Már Ríkharðsson ritari og Gunnar Bachmann

gjaldkeri.  Meðstjórnendur voru kjörnir: Jóhannes Bjarni Jóns-

son, Engilbert Þórarinsson og Albert K. Sanders.

Milli ráðstefnunnar í maí og þingsins í nóvember voru lögð drög

að reglugerðum fyrir lífeyrissjóð, styrktarsjóð og orlofsheimilasjóð.

Á þinginu í nóvember störfuðu fjórar nefndir: Kjara- og atvinnu-

málanefnd, mennta- og iðnaðarnefnd, fjárhagsnefnd og kjör-

nefnd. 

Skipulagið

Rafiðnaðarsamband Íslands hefur frá upphafi átt aðild að

Alþýðusambandi Íslands. Skipulagið hefur þó alla tíð verið frá-

brugðið skipulagi annarra landssambanda innan ASÍ í veiga-

miklum atriðum. Hefðbundið fyrirkomulag landssambanda innan

ASÍ hefur verið með þeim hætti að hvert einstakt aðildarfélag hefur

sinn eigin sjúkrasjóð og orlofssjóð og fleira af því tagi. 

Í Rafiðnaðarsambandinu hefur skipulagið frá upphafi verið með

þeim hætti að sambandið fer með þessi mál sameiginlega fyrir

alla félagsmenn, hvert sem aðildarfélagið er. Með þessu fást mikil

samlegðaráhrif og aukinn slagkraftur. Samningsréttur rafiðnaðar-

manna hefur frá upphafi verið í höndum sambandsins en ekki ein-

stakra félaga.

Það er ljóst að forvígismennirnir höfðu kynnt sér skipulag og

reynslu félaga sinna á hinum Norðulöndunum. Þetta kemur m.a. fram

í viðtali við Óskar Hallgrímsson, fyrsta formann RSÍ, hér í blaðinu.

Rafiðnaðarsamband Íslands í 40 ár

Rafiðnaðarsambandið stofnað

Fyrsta húseign sambandsins að Freyjugötu

Fundur á Háaleitisbrautinni
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Annað megineinkenni á skipulagi RSÍ er starfsgreinaskipulagið.

Félagsaðild er miðuð við greinina sem viðkomandi starfar við en

ekki hvort hann er með sveinspróf í einhverri grein eða ekki.

Stundum hefur verið tekist á um þetta við önnur sambönd, og

innan ASÍ, þegar aðrir hafa „gert tilkall til“ hópa ófaglærðra innan

RSÍ. Í slíkum átökum hafa rafiðnaðarmenn alltaf staðið fast á

skoðunum sínum, jafnvel verið reiðubúnir að láta vísa sér á dyr

hjá ASÍ, ef kröfum um breytt skipulag RSÍ yrðu gerðar að úrslita-

atriði. Lögum ASÍ hefur nú verið breytt þannig að skipulag RSÍ rú-

mast þar inni.  

Félögin

Stofnfélög í Rafiðnaðarsambandinu voru Félag íslenskra rafvirkja,

Rafvirkjafélag Akureyrar, síðar Rafvirkjafélag Norðurlands, Félag

rafiðnaðarmanna á Suðurlandi, Rafiðnaðarfélag Suðurnesja, félag

í Vestmannaeyjum, auk Félags útvarpsvirkja. Félag línumanna

gekk í RSÍ árið 1974 og Félag sýningarmanna árið 1987. Fjórum

árum síðar bættist Félag nema í rafiðnum í hópinn. Félag tækni-

fólks í rafiðnaði var stofnað árið 1993 og Félag símsmiða árið

1996. Félag íslenskra símamanna sótti um aðild árið 1998, þegar

Landssíminn var gerður að hlutafélagi, en um áratug áður höfðu

um 200 rafeindavirkjar farið úr því félagi og gengið í RSÍ. Í dag

eru aðildarfélögin 10 talsins.

Sagan

Margt hefur breyst á þeim 40 árum sem liðin eru frá stofnun RSÍ.

Gildir það jafnt um Rafiðnaðarsamband Íslands og þjóðlífið allt.

Grunnhugsjónirnar sem ráða í starfi sambandsins eru þó í engu

breyttar, að bæta hag og kjör félagsmanna sinna og almennings

á Íslandi.

Sambandið hefur beitt sér á fjölmörgum sviðum fyrir félags-

menn sína. Þess sér meðal annars stað í glæsilegri uppbyggingu

í orlofsmálum og margvíslegum réttindamálum, auk þess sem

rafiðnaðarmenn hafa verið í fararbroddi í fræðslumálum. 

Fánar aðildafélaga RSÍ hafa löngum verið áberandi 

í kröfugöngum á baráttudegi verkalýðsins 1. maí

Útsýni úr einu nýju húsanna sem eru í byggingu á Skógarnesi

en þau verða til útleigu næsta sumar

Í gegnum árin hefur sambandið verið öflugt í endur- og símenntun félaga. Hér er verið að halda námskeið í segulliðastýringum um 1980
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Vel heppnuð trúnaðarmannaráðstefna 
Stefnumarkmið og framtíðarsýn RSÍ

Viðfangsefnin voru fjölbeytt á trúnaðarmannaráðstefnu Raf -

iðnaðar sambandsins sem haldin var á Hótel Selfossi dagana

12. og 13. nóvember sl. Ráðstefnuna sóttu um 90 trúnaðarmenn

auk nokkurra gesta.

Í setningarávarpi sínu fjallaði Guðmundur Gunnarsson, formaður

RSÍ, m.a. um fjölmiðla og þá undarlegu framsetningu sumra háværra

hópa að það sé lýðræði að minnihlutinn haldi meirihlutanum í gíslingu

og fjölmiðlarnir dansa með. Guðmundur tók sem dæmi umfjöllun

um framlengingu kjarasamninga árið 2009. Þá gerðu fjölmiðlar skil-

merkilega grein fyrir sjónarmiðum fulltrúa lítils minnihluta innan ASÍ

en litu ekki við sjónarmiðum fulltrúa meira en 90% félagsmanna. 

Guðmundur gerði einnig orkumál og auðlindir að umtalsefni,

framtíðarþróun á íslenskum vinnumarkaði og mikilvægi trausts

gjaldmiðils. Guðmundur taldi að ef rétt væri haldið á spöðunum yrðu

Íslendingar fljótir að ná sömu stöðu hvað lífskjör varðar og fyrir hrun.

Alvarlegasta ógnin sem Íslendingar standa frammi fyrir er að áliti

Guðmundar „skuldsetning hugarfarsins“.

Góðir gestir

Katrín Júlíusdóttir, iðnaðarráðherra og Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ

ávörpuðu ráðstefnuna og óskuðu þátttakendum velfarnaðar í

störfum sínum. Fleiri góðir gestir voru með innlegg á ráðstefnunni.

Sigrún Sigurðardóttir, ráðgjafi í starfsendurhæfingu fjallaði um

starfsemi starfsendurhæfingarsjóðs. Halldór Oddsson, lögfræðingur

RSÍ fjallaði um höfundarétt og skerðingu atvinnuréttinda við uppsögn.

Síðari dag ráðstefnunnar fjölluðu þeir Páll Skúlason, fyrrverandi

rektor HÍ og Stefán Einar Stefánsson, vísindasiðfræðingur við Há-

skólann í Reykjavík um viðfangsefnið „Hvað gerðist og hvert eigum

við að stefna?“

Hópavinna og umræður

Þátttakendum á trúnaðarmannaráðstefnunni var skipt í fjóra hópa

sem fjölluðu um framtíðarsýn rafiðnaðarmanna í ýmsum mála-

flokkum. Miklar og fjörugar umræður voru á þinginu og víða komið

við. Þar kom m.a. fram að fjölmiðlar og stjórnmálamenn brugðust

illilega í aðdraganda hrunsins. Jafnframt Alþingi var gagnrýnt harð -

lega fyrir vinnubrögð í kjölfar þess og margvíslegar aðgerðir sem

hefðu skaðað heimili og fyrirtæki umtalsvert. Ennfremur var bent á

ábyrgðarleysi í Icesavemálinu og það málþóf sem sumir stjórnmála-

menn hafa beitt í því sambandi. 

Trúnarmannaráðstefnan í nóvember var mjög vel heppnuð og eftir

hana liggur mikil vinna, ekki síst það innlegg í framtíðarsýn sem sjá

má annars staðar í þessari opnu. 

Sigrún Sigurðardóttir
sagði frá starfsendurhæfingu

Gylfi Arnbjörnsson
forseta ASÍ var mikið niðri fyrir

Guðmundur Gunnarsson
skaut léttum skotum á Katrínu

Halldór Oddson 
fór yfir réttindamál og uppsagnir

Páll Skúlason
ræddi um hvert við vildum stefna

Stefán Einar Stefánsson
talaði um siðferði

Eftir stíf fundahöld og fræðandi
varð þetta niðurstaðan

Katrín Júlíusdóttir
fór yfir atvinnumálin
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Þátttakendum á trúnaðarmannaráðstefnunni var skipt í fjóra hópa,

sem hver um sig fjallaði um afmarkað viðfangsefni. Einn hópurinn

fjallaði um innra starf sambandsins og annar um starf og samskipti

RSÍ út á við. Þriðji hópurinn fjallaði um líklega þróun vinnumarkaðar-

ins og viðfangsefni fjórða hópsins var samfélagið í heild, lýðræði og

samskipti við stjórnvöld og væntanlegar viðræður við ESB.

Innra starf RSÍ

• Leggja áherslu á hækkun dagvinnutaxta en minni á yfirvinnu

og aukagreiðslur. Tryggja réttindi og fullan flutning á þeim milli

vinnuveitenda.

• Trúnaðarmenn fái reglulega meiri upplýsingar um starfsemi RSÍ

ásamt því að halda uppi góðu kynningarstarfi með félags-

fundum.

• Kynning á RSÍ hefur verið góð en gera má betur. Minna þarf

oftar á RSÍ í fjölmiðlum og nýta netmiðla betur.

• Rafiðnaðarskólinn verði opnari og meira kynntur út á við. Auka

fjölbreytni námskeiða, fagnámskeiða, myndvinnslu og almennra

námskeiða. Halda áfram að efla og styrkja starfsmenntakerfi

rafiðnaðarmanna.

Starf RSÍ út á við og samskipti við önnur sambönd

• Halda áfram á þeirri braut í kjaramálum sem sambandið hefur

fylgt og hefur verið nefnt: „Sókn með stígandi lukku“. Vinna að

auknum kaupmætti og tryggja lífsgæði. Forðast yfirboð og koll-

steypumálflutning annarra. Efla vörn í réttinda-, kjara-, félags-

og samfélagsmálum.

• Sambandið beiti sér fyrir fjölbreyttri atvinnuuppbyggingu hjá há-

tækni- og sprotafyrirtækjum.

• Efla heimasíðuna. Stofna opnar ritnefndir.

• Erlend samskipti hafa ætíð verið RSÍ verðmæt. Þar má benda

á uppbyggingu starfsmenntakerfis rafiðnaðarmanna og skipu-

lag sambandsins. Fylgja áfram sömu braut með virkri þátttöku

í norrænum samböndum.

Vinnumarkaðurinn og þróun hans

• Stuðla að arðbærri nýtingu þeirrar orku sem samstaða er um

meðal þjóðarinnar að nýta. Auka rannsóknir á endurnýjanlegum

auðlindum. Mikið af orku gufuaflsvirkjana fer í súginn, jafnvel

allt upp í 80%, bæta þarf nýtingu. Auka byggingu smærri virkj-

anna og styðja orkubændur. Samræma orkutaxta.

• Réttlátt og sanngjarnt rekstrarumhverfi og styrkja rekstur í

heimabyggð.

• Skattleggja mengun en ekki orku.

• Auka þolinmótt lánsfé og aðgang að þróunarstyrkjum. Styrkja

uppbyggingu sprotafyrirtækja og gefa þeim aukið svigrúm.

Samfélagið – lýðræði og samskipti við stjórnvöld – ESB

• RSÍ vill byggja upp nýtt, opið og lýðræðislegt samfélag og hafa

meiri áhrif á stjórn þess. Öflug stéttarfélög geta haft jákvæð

áhrif á uppbyggingu samfélagsins

• Efla tengsl stjórnmála og almennings. Tryggja réttláta uppbygg-

ingu samfélagsins sem tekst ekki án uppgjörs við fortíðina með

allt uppi á borðinu. Styrkja innviði fjölskyldunnar.

• Ný stjórnarskrá er grundvöllur þess að hægt sé að endurreisa

þjóðfélagið og auka áhrif almennings með aðkomu fólks að

stærri ákvörðunum í þjóðaratkvæðagreiðslum.

• Ná málefnalegri niðurstöðu í aðildarviðræðum um aðild að ESB.

Stuðningur við inngöngu í ESB náist viðunandi niðurstöður í

viðræðum.

Þær voru sláandi niðurstöðurnar úr
hópavinnunni á trúnaðarmanna -
ráðstefnunni á Selfossi. Fyrir utan
kjaramál og ýmislegt starfstengt var
heiðarleiki, umburðarlyndi og sam-
kennd ofarlega á blaði hjá þátt -
 takendum

Frá hópavinnunni á Selfossi
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Óskar Hallgrímsson var um langt árabil einn af helstu forvígis-

mönnum rafiðnaðarmanna. Hann fæddist þann 25. október árið

1922 og er því orðinn 87 ára gamall. Óskar fylgist afar vel með

því sem er að gerast í pólitík og landsmálum og hefur skoðanir

á hlutunum þótt það sé sem áhorfandi, eins og hann sjálfur

komst að orði þegar blaðamaður heimsótti hann á heimili hans

í Stangarholtinu. Þá íbúð festi hann kaup á fyrir um sex ára-

tugum, þótt hann hafi um tíma búið annars staðar í borginni

meðan fjölskyldan var of stór fyrir íbúðina. 

Óskar lét fyrst til sín taka meðan hann var enn í námi snemma á

fimmta áratugnum þegar hann sem formaður Félags rafvirkjanema

beitti sér fyrir stofnun heildarsamtaka iðnnema. Þegar Iðnnemasam-

band Íslands var stofnað 1944 varð Óskar fyrsti formaður þess.

Hann varð síðan formaður Félags íslenskra rafvirkja 1949. Óskar

beitti sér m.a. fyrir auknum samskiptum við norræn systursamtök

og þangað voru sóttar fyrirmyndir að ýmsum nýmælum í kjarasamn-

ingum á þeim tíma. FÍR beitti sér mjög fyrir því að koma á atvinnu-

leysistryggingum sem samið var um eftir harðar kjaradeilur 1955. Þó

svo Óskar hafi frá mörgu að segja frá löngu tímabili virkrar þátttöku

í verkalýðsbaráttunni er það ekki helsta umræðuefnið heldur nútíðin

og framtíðin. 

Ólíku saman að jafna

Óskar segir að margt í efnahagsþrengingunum nú sé í veigamiklum

atriðum frábrugðið því sem áður var. „Manni verður hugsað til

ástandsins á 5. og 6. áratugnum þegar kreppa dundi yfir. Það er

mikill aðstöðumunur hjá fólki nú og því sem það bjó við þá. Þá voru

engar atvinnleysistryggingar. Þó þetta sé ekki fullkomið í dag þá er

það allavega gerbreytt ástand frá því sem fólk bjó við á þeim tíma.

Ég veit ekki hvernig nútímafólk myndi taka því ef ástandið væri

svipað því sem það var á þessum árum. Það er svo gerbreytt.“

Það er erfitt að bera saman nútímann og ástandið á 6. áratugnum,

þegar kreppan skall á. „Þá var fólkið að koma úr fátækt og eymd og

ekki búið að jafna sig á gömlu kreppunni. Það var að rétta úr kútnum

á stríðsárunum. Þess vegna urðu viðbrigðin mikil þegar vinnan datt

niður og ekkert tók við. Þó að einhverju sé ábótavant í dag í atvinnu-

leysisbótakerfinu þá er það allt annað sem bíður fólks en þá var.

Þess vegna lagði verkalýðshreyfingin mikla áherslu á þessum tíma

að koma á atvinnuleysistryggingum. Þetta er allt árangur af baráttu

þessarar hreyfingar. Þá komu atvinnuleysis tryggingarnar og lífeyris -

sjóðirnir. Viðmót og umhverfi launafólks nú er allt annað en var á

þessum árum.“

Óskar var þátttakandi í stjórnmálum og var m.a. virkur í borgar -

málum fyrir hönd Alþýðuflokksins í áratugi. Aðspurður hvernig honum

lítist á pólitíkina nú segist hann horfa á hana úr fjarlægð en af áhuga.

„Auðvitað fagnar maður því sem gamall krati að vinstri flokkarnir nái

saman og vonandi tekst þeim að komast í gegnum þessa kreppu

án þess að brotlenda. Ef þeir lifa af, ætti það að geta boðað nýja

tíma, bætta velferðarþjónustu og að félagsleg uppbygging haldi

áfram. Eins og átti sér stað á þeim erfiðu tímum þegar fólk var að

vinna sig út úr kreppunni hér áður.“

Óvenju miklir erfiðleikar í landsstjórninni

Þegar Óskar er spurður hvort hann sé þá sáttur við verk ríkisstjórnar -

innar segist hann vera það að vissu marki, en ekki að öllu leyti.

„Maður verður að hafa skilning á því að það er við óvenju mikla

erfiðleika að stríða í landsstjórninni en mér finnst þó að stjórnin sé

að höndla þessi vandamál á þann hátt sem maður ætlast til af

flokkum sem telja sig vera félagshyggjuflokka. Ef stjórnin kemst í

gegnum þennan öldudal núna ætti maður að geta vænst þess að

framhaldið verði meira í þeim anda félagshyggju en það lítur út fyrir

að vera í augnablikinu. Ég bind vonir við að henni takist að standa

af sér þennan öldufald og þá verði sléttur sjór til að framfylgja þeim

raunverulegu markmiðum sem þessir flokkar standa fyrir.“

Það er auðheyrt að Óskari þykir þróun síðustu áratuga hafa verið

öfugsnúin og hann fer ekki dult með að honum þyki löng stjórnartíð

Sjálfstæðisflokksins ekki hafa verið til góðs. „Þetta setti svip sinn á

allt þjóðfélagið. Stjórnaraðild Sjálfstæðisflokksins var orðin of löng.

Ég var ekkert of sáttur við að Samfylkingin skyldi taka þátt í að fram-

lengja þetta stjórnartímabil Sjálfstæðisflokksins en það var kannski

ekki um marga kosti að ræða þegar Samfylkingin ákvað að fara í

stjórn með Geir Haarde. Ég held að það sé enginn vafi á því að

þjóðfélagið hefur mjög gott af því núna að Sjálfstæðisflokkurinn fær

góða hvíld.“

Eins og fram hefur komið var Óskar lengi virkur í borgarpólitíkinni,

alltaf í minnihluta, þótt minnihlutaflokkarnir hefðu meirihluta kjósenda

á bak við sig. Hann er þeirrar skoðunar að þróunin í borgarpólitíkinni

hafi ekki öll verið til góðs. Það vantar upp á að kjörnir fulltrúar hafi

tengsl við atvinnulífið og grasrótina. „Það er gerbreytt viðhorf í því

öllu. Þetta eru allt tómir sérfræðingar og ég held að það sé orðið of

mikið af þeim. Menn eru orðnir of sérhæfðir. Það er oft gott að fá

utan aðkomandi fólk inn í borgarstjórn. Það sýndi sig oft á árum áður.“

Staða verkalýðshreyfingarinnar

Við snúum spjallinu að stöðu verkalýðshreyfingarinnar og byrjum á

Rafiðnaðarsambandinu, hinum gamla heimavelli Óskars, og spyrjum

hann að því hvernig honum þyki mál hafa þróast á þeim vettvangi.

„Það sem ég skynja er allt mjög jákvætt. Mér finnst Rafiðnaðarsam-

bandið hafa staðið undir öllum þeim væntingum sem við gerðum til

þess á sínum tíma. Það hefur vaxið mjög mikið á þann hátt sem til

var stofnað. Við stofnuðum þetta sem starfsgreinasamband og

strákunum hefur tekist að halda þeirri línu áfram. Það gekk ekki

átakalaust að koma því á, á sínum tíma, og fá það samþykkt í

heildar samtökunum að starfa sem starfsgreinasamband. Mér finnst

hafa tekist vel að spila úr því.“

Þó svo Óskar sé sáttur við það hvernig Rafiðnaðarsambandið

hefur þróast er hann ekki jafn ánægður með stöðu verkalýðshreyf-

„Of mikið möndl með vinnuveitendasamtökunum“
- segir Óskar Hallgrímsson, einn af helstu forvígismönnum Rafiðnaðarmanna á síðustu öld
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ingarinnar í heild. „Mér finnst að það sé orðinn helst til mikill stofn-

anabragur á hreyfingunni og ástæða til að staldra við og líta til baka.

Mér finnst að þróunin hafi ekki alveg verið af því góða síðan við

hættum að ráða hagfræðinga og fórum að kjósa þá í staðinn. Það

hefur sett of mikið mark á hreyfinguna. Sem áhorfandi finnst mér að

það sé full mikill stofnanabragur á þessu.“

Þegar við spyrjum Óskar hvernig honum finnist verkalýðshreyfingin

standa sig í þeim verkum að verja kjörin og bæta segir hann stofn-

anabraginn koma í veg fyrir að hún standi sig eins vel og æskilegt

væri. „Það er eiginlega hluti af þessari stofnanavæðingu að manni

finnst þeir ekki standa nógu vel á verði um hagsmuni fólksins, það sé

of mikið möndl með vinnuveit-

endasamtökunum. Þeir eru

komn  ir of langt frá grasrótinni.

Það er sú tilfinning sem ég hef,

enda koma mér ekki í hug neinir

stórir áfangar sem hægt er að

segja frá á síðustu árum. Menn

fara allt aftur til þjóðarsáttar og

segja: „Þá breyttist allt.“ Það er

út af fyrir sig rétt en framhaldið

hefur ekki, að mínum dómi,

verið neitt í samræmi við það.

Auðvitað er fínt að það sé gott

talsamband við samtök vinnu-

veitenda, það var svo sem áður,

en gagnvart áhorfanda sem sér

þetta til sýndar, þá virkar þetta

eins og menn hittist á ganginum

í tveim ur ráðuneytum og möndli

hlutina. Það er ekki farið djúpt í

grasrótina.“

Skipulagið stendur í vegi

Skipulag hreyfingarinnar er

Óskari hugleikið og hann telur

að það sé ekki fráleitt að álykta

að það standi að einhverju leyti

í vegi fyrir að tengslin við gras-

rótina séu nógu góð. „Misvægið

innan hreyfingarinnar er orðið

svo mikið. Það er með ólík-

indum hvað gamla Verkamannasambandið, sem heitir nú Starfs-

greinasambandið, er búið að sópa undir sig. Það hlýtur að leiða til

þess að grasrótin verður útundan. Þarna koma saman fjölmennir full-

trúafundir, og það er út af fyrir sig gott, en gamla kerfið með dreifðu

félögunum hefur horfið og það finnst mér vera galli á hreyfingunni í

dag.“

Það er aftur á móti enginn efi í huga Óskars að það er enn mikil

þörf fyrir rödd og sjónarmið verkalýðshreyfingarinnar. „Það er rík þörf

fyrir verkalýðshreyfinguna, en hún þarf ábyggilega á því að halda að

skoða sín innri mál upp á nýtt og athuga hvort ekki er ástæða til að

taka upp annað skipulagsform sem virkar betur fyrir hinn almenna

félagsmann. Ég hef alltaf haft þá bjargföstu skoðun að það hafi verið

mikil mistök þegar menn hurfu frá samþykkt Alþýðusambandsþings

á sínum tíma um starfsgreinasamböndin. Ef við hefðum komið því

skipulagi á væri þetta ábyggilega miklu virkari fjöldahreyfing en hún

er nú. Sú hugsun gekk út á að allir á sama vinnustað yrðu í sama

stéttarfélagi og stéttarfélögin söfnuðu síðan samstæðum hópum

undir sinn verndarvæng. Rafiðnaðarsambandið er eina sambandið

sem fór þessa leið. Þá hugmynd sóttum við til norska alþýðusam-

bandsins sem var með þetta skipulag. Það hafði reynst vel. Við eyrna -

merktum þá hópa sem við ætluðumst til að væru þarna. Það var til

dæmis fjölmennur hópur ófaglærðra manna hjá rafveitunum. Við

tókum þannig alla starfsmennina án tillits til þess hvort þeir væru raf-

virkjar eða ekki.

Það var búið að rissa upp

vinnumarkaðinn í stórum drátt -

um, hvað átti heima hvar. Út-

gangspunkturinn var sá að allir

á sama vinnustað yrðu í sama

félagi. Hvernig þeir röðuðust

innan landssambanda var síð -

an eitthvað sem menn gátu

samið um.“

Konungsríki og smákóngar

Óskar segir að tvennt hafi orðið

til þess að koma í veg fyrir að

þetta gengi eftir. „Forystumenn

sjómanna ruku til og stofnuðu

Sjómannasambandið. Það var

náttúrulega þvert á það sem

Alþýðusambandið var búið að

samþykkja. Þá fóru verka-

mannafélögin að ókyrrast og

stofnuðu Verkamannasamband -

ið. Það var svolítið staðið á móti

því á sínum tíma að taka Sjó -

mannasambandið inn í ASÍ. En

þegar Verkamannasambandið

var komið inn var víglínan rofin.

Þá var slagurinn tapaður.“ Það

er samt ekkert útilokað að

dusta rykið af þessum hug-

myndum að áliti Óskars. Vissu-

lega hefur þjóðfélagið breyst mikið og atvinnulífið um leið. „En ég held

að grunnhugsunin eigi alveg við ennþá. Eftir því sem ég veit til þá

hefur þetta virkað vel hjá Rafiðnaðarsambandinu og þeir haldið vel á

sínu.“

Að áliti Óskars er hægt að snúa þeirri þróun við að verkalýðshreyf-

ingin fjarlægist grasrótina. Ein aðferð til þess sé að allir á sama

vinnustað séu í sama félagi. „Af því munu leiða nánari tengsl við gras-

rótina þegar allir á sama vinnustað hafa sömu hagsmuni. Ég held að

það sé lykillinn.“ Þegar við spyrjum hvort hann hafi trú á að þetta verði

reynt er svarið: „Ég veit það ekki. Það er eins og víðar í lífinu að það

spretta upp konungsríki og smákóngar. Það er erfitt að ryðja þeim úr

vegi.“ 
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Reykbindindisnámskeið
Krabbameinsfélags Reykjavíkur fyrir 

EFLINGU – RSÍ - VR 
Námskeiðið hefst 11. janúar 2010

1. fundur er mánudaginn 11. janúar kl: 11-12   Undirbúningsfundur
2. fundur er mánudaginn 18. janúar kl: 11-12   Undirbúningsfundur

3. fundur er mánudaginn 25. janúar kl: 11-12     Allir hættir að reykja!
4. fundur er miðvikudaginn 27. janúar kl: 11-12 
5. fundur er mánudaginn 1. febrúar kl: 11-12  
6. fundur er mánudaginn 8. febrúar kl: 11-12  

Ábending til þátttakenda

Fyrir flesta er það heilmikið mál að hætta að reykja og marklaust að gera slíkt með hálfum huga. 
Þeir sem innrita sig á námskeið Krabbameinsfélagsins í reykbindindi verða að hafa eftirfarandi í huga:

Ingibjörg K. Stefánsdóttir
hjúkrunarfræðingur

Krabbameinsfélag Reykjavíkur
Netfang: reykleysi@krabb.is

Viltu hætta að reykja?
Reykbindindisnámskeið Krabbameinsfélags Reykjavíkur 

EFLINGU – RSÍ - VR 

Krabbameinsfélag Reykjavíkur hefur um árabil haldið námskeið fyrir einstaklinga eða hópa sem vilja hætta að reykja. 
Námskeiðið hefst mánudaginn 11. janúar 2010.  Þátttakendur hittast sex sinnum á fimm vikna tímabili, 

að námskeiði loknu er þátttakendum fylgt eftir. Á námskeiðinu fá þátttakendur fræðslu og ráðgjöf 
til að hætta að reykja ásamt stuðning til að takast á við reyklausa framtíð. 

Leiðbeinandi er Ingibjörg K. Stefánsdóttir, hjúkrunarfræðingur.  
Hægt er að skrá sig á reykleysi@krabb.is

Fagleg hjálp bætir árangur

• Ætlast er til að komið sé á alla fundi.  

• Reynslan hefur sýnt að því betur sem menn sækja fundina þeim mun meiri líkur er
að þeir hætti að reykja.  

• Ætlast er til að menn kappkosti að fylgja í einu og öllu leiðbeiningum um undirbúning. 

• Á meðan námskeið stendur og að því loknu geta þátttakendur fengið einkaviðtöl 
við leiðbeinanda ef þess gerist þörf. 
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Nærri hljóðlausir kraftmiklir bílar sem menga ekki neitt, nota raf-

magn úr innstungunni heima og eru mörgum sinnum ódýrari í

rekstri en bensínbílar hljóma kannski eins og fjarlægur draumur.

En slíkir bílar eru til í dag og eru væntanlegir á almennan

markað innan fárra ára á samkeppnishæfu verði. Þessi þróun

er mikið tækifæri fyrir rafiðnaðarmenn Íslands, krefst meiri

menntunar þeirra og tryggir meiri vinnu til framtíðar.

Rafmagnið hefur gjörbylt öllu umhverfi okkar og lífsgæðum síðan

Thomas Alva Edison fann upp fyrstu nothæfu ljósaperuna fyrir um

hundrað og þrjátíu árum. Rafmagnið er óaðskiljanlegur hluti upp-

finninga eins og síma, útvarps, sjónvarps, loftkælingar, þvottavéla,

þurrkara og eldavéla. Farsímar, tölvur og Internetið væru óhugs-

andi án rafmagns. Ef ekki væri fyrir rafmagnið væri nútíminn eins

og við þekkjum hann ekki til og allt okkar líf erfitt, óhreint og dimmt.

Fyrir hundrað árum gat fólk valið á milli bensín-, rafmagns- og

gufuknúinna bíla. Bensínbílnum þurfti að snúa í gang og honum

fylgdi bræla og hávaði. Rafmagnsbíllinn var þýður, þægilegur og

hljóðlátur. Á köldum vetrarmorgnum gat það tekið 45 mínútur að

ræsa gufubílinn. Stækkandi vegakerfi Bandaríkjanna, mikið olíu-

framboð í Texas og uppfinning rafstartarans innsiglaði yfirburði

bensínbílsins og hann hefur nú ráðið ríkjum í hundrað ár.

Rafbílabylting 21. aldarinnar

Rafmagn ryður sér nú til rúms eftir nærri hundrað ára hlé í bíl-

heimum og flestir bílaframleiðendur heims hafa tilkynnt um mis-

munandi gerðir rafbíla á markað á árunum 2010-2015. Styrkleiki

rafbílsins er mikið afl og

góð orkunýting rafmót-

orsins og það hversu

miklu færri hreyfanlega

hluti þarf til smíði þeirra

en bensín og díselbíla.

Rekstrarkostnaður rafbíla

nú er aðeins um fimmt -

ungur af rekstrarkostnaði

bensínbíla og allt viðhald

er miklu minna. Veik-

leikar rafbílsins eru enn í

dag dýrar rafhlöður,

lang ur hleðslutími og tak-

markað drægi. Lausnir á

þessum vandamálum

virðast þó innan seil-

ingar.

Rafbílaþróunin hófst á

ný fyrir um áratug þegar Toyota setti Prius tvinnbílinn á markað

og síðan hafa fjölmargir framleiðendur fylgt með tvinnbíla í kjölf-

arið. Tvinntæknin snýst um betri orkunýtingu m.a. með því að

fanga hemlaorkuna í rafhlöðu sem rafmótor nýtir svo til að knýja

bílinn á litlum hraða og aðstoða bensínvélina þegar gefið er í. Þá

er bensínvélin sjaldnast í gangi þegar bíllinn er stopp. Bensínvélin

og hreyfiorka bílsins sjá sem sagt um að hlaða rafhlöðuna og hún

fær ekkert aukarafmagn utan þess. Eldsneytissparnaður með

þessari tækni er að jafnaði um 20% miðað við sambærilega bens-

ínbíla.

Öflugri útgáfa tvinntækninnar er væntanleg í 2011 og 2012 ár-

gerðum frá Toyota, General Motors og fleiri stórum bílafram-

leiðendum og kallast þeir bílar tengil tvinnbílar eða plug-in hybrid.

Í þeim er stærri og öflugri rafhlaða sem má stinga í samband við

heimilisrafmagn og hlaða svo hægt sé að aka á rafmagninu einu

saman í 25-65 kílómetra. Nýjustu prófanir á slíkum bílum í Banda-

ríkjunum og víðar hafa leitt í ljós eldsneytissparnað frá 30%-95%

eftir akstursmynstri og aðstæðum s.s. hitastigi, landslagi og

notkun rafmagnstækja bílsins. Þessir bílar eru að margra mati álit-

legasti kosturinn þar sem þeim má aka að mestu á hreinu raf-

magni og viðbótaraksturdrægi takmarkast aðeins við aðgang að

bensíni.

Auknar áhyggjur af háu olíuverði og mengun samfara ört vax-

andi bílaflota og hraðri þróun rafhlöðu- og hleðslutækni, ekki síst

vegna fartölvu- og farsímavæðingar heimsins hafa nú endurvakið

áhuga á hreinum rafbílum. Mitsubishi, Nissan/Renault, Ford og

Toyota eru á meðal þeirra framleiðenda sem munu bjóða hreina

rafbíla til sölu á árunum 2010-2012 auk þess sem m.a. Merce-

des-Benz, Volkswagen og Audi hafa tilkynnt um eigin rafbíla á

næstu árum.

Chevrolet Volt kemur á markað í Bandaríkjunum í lok 2010. Volt er
rafmagnsbíll með um 65 km akstursdrægi en rafstöð um borð
eykur drægið upp í alls 500 km. Ljósmynd: General Motors

Rafdrifnir bílar 
– næsta bylting í samgöngum
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Hvar er næsta innstunga?

Bensínlaus? Þá nærðu í bensín og fyllir á. Rafmagnslaus? Hvað

gerirðu þá? Bílaframleiðendur og orkuveitur brjóta nú heilann

hvernig megi bregðast við því, og því sem erfiðast er að sjá fyrir:

hleðslumynstri bíleigenda. Í dag gera flestir bílaframleiðendur ráð

fyrir því að 75% hleðslunnar fari fram heima við á nóttunni eða í

vinnunni á daginn um fimmtán til tuttugu og fimm ampera tengla.

En hvað með hin 25 prósentin? Flestir eru sammála um að þau

skipti miklu máli til að sannfæra fólk um að það verði ekki strand

þegar rafhlaðan tæmist.

Hraðhleðslustöðvar, rafhlöðuskiptistöðvar og venjulegir

rafhleðslustaurar um borg og bý eiga að koma í veg fyrir fyrir það

að rafbílaeigendur upplifi þá óöryggistilfinningu að verða stopp og

strand ef og þegar rafhlaðan getur ekki meir. Lausnirnar felast í

því að bjóða upp á hraðhleðslu og rafhlöðuskipti sem víðast og að

bílarnir vari fólki við rafmagnsleysi og leiðsögukerfi um borð bendi

á næstu hleðslustöð. Slíkt kerfi er nú þegar í uppbyggingu í Dan-

mörku, Ísrael og víðar undir merkjum fyrirtækisins Better Place.

Sérstakir hleðslubílar til að hlaða rafmagnslausa rafbíla úti á veg-

unum eru jafnvel á hugmyndaborði margra bílaframleiðenda.

En með þessu er ekki allt unnið. Líkt og þegar farsímarnir komu

fyrst verða rafbílar dýrari en bensínbræður þeirra til að byrja með.

Hagkvæmt skattaumhverfi, aðgengilegir innviðir til hleðslu og ný

viðskiptamódel sem dreifa kostnaði við dýrar rafhlöður á líftíma

farartækisins eru á meðal helstu forsendna fyrir hraðri innleiðingu

rafbíla til að byrja með.

Bílar sem raftæki og rafiðnaðarmenn

Flestir bílaframleiðendur í dag líta á bíla framtíðar sem raftæki.

Meira að segja stjórnarformaður Daimler, framleiðanda Merce-

des-Benz og Smart, hefur sagt að sprengihreyfillinn eigi einungis

um tuttugu ár eftir af líftíma sínum. Tölvur, GPS, stórir snertiskjáir,

rafmótarar og stafrænir rafeindamælar taka við af stáli, vélum og

einföldum snúnings- og hraðamælum. Tölvubúnaður og raf-

magnsvírar hafa margaldast í hverjum bíl síðustu tíu árin. Rúður

og sæti eru rafdrifin og rafhituð, allt er rafdrifið og sama má segja

um tölvubúnað, innrauða sjóntækni og önnur raftæki um borð.

Þessi þróun virðist satt að segja vera rétt að byrja.

Í þessum geira munu rafvirkjar og rafeindavirkjar taka við af bif-

vélavirkjum í auknum mæli og þurfa því að búa sig undir það með

aukinni menntun og það hratt. Þróunin er gríðarlega hröð. Ef

marka má alþjóðlega sérfræðinga og framleiðendur bíla og raf-

búnaðar í bíla er fyrirsjáanlegur gríðarlegur skortur á fagmenntuðu

fólki í þessum geira, í hönnun, framleiðslu og viðhaldi. Þau sem

kunna fagið geta sett upp verðið. Það er góð samningsstaða.

Hér eru mikil framtíðartækifæri fyrir íslenska rafiðnaðarmenn,

og ekki síst vegna þess hversu miklir möguleikar felast í þessari

þróun fyrir Ísland og Íslendinga. Allt rafmagn á Íslandi kemur frá

hreinni orku vatnsafls og jarðvarma og hvergi í heiminum má

stinga bílum í samband hvar sem er við hreint rafmagn. Þar að

auki eru um 85% allra daglegra ferða Íslendinga undir 40 km og

því ætti að vera hægur leikur að skipta bílaflotanum út til að vera

knúinn rafmagni sem hreinni innlendri orku. Samkvæmt útreikn-

ingum Orkuseturs mætti þannig spara meira en einn milljarð í

gjaldeyri á hverjum mánuði, og það bara fyrir bílaflotann. 

Toyota Prius tengiltvinnbíll er væntanlegur 2012. Akstursdrægi á
rafhlöðunni einni saman er aðeins 25 km sem þó er nóg til að meiri-
hluti daglegs aksturs almennings í Þýskalandi og Frakklandi sé
knúinn rafmagni. Ljósmynd Toyota

Í Chevy Volt er aðeins rafmótor tengdur við drif bílsins. Þegar
rafhlaðan tæmist byrjar sparneytin rafstöð um borð að framleiða
rafmagn til að knýja bílinn. Á ensku kallast þessi tækni „Series hy-
brid“ eða raðtengdur tvinnbíll. Mynd: www.commons.wikimedia.org

Í Toyota Prius eru bæði rafmótor og bensínvél tengd við drif bílsins
samtímis. Á ensku kallast þessi tækni "Parallel hybrid" eða
hliðtengdur tvinnbíll. Mynd: www.commons.wikimedia.org

Hugmyndabíllinn BMW Gina er vísbending um framtíðina: Níðsterk
grind og loftpúðar tryggja öryggi. Fislétt efni s.s. ál og plast klætt
með pólýúreþanhúðuðu spandex létta bílinn um mörghundruð kíló
og minnka orkuþörf. Ljósmynd: BMW
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Mitsubishi i-MiEV rafmagnsbíll verður í boði á Íslandi í lok árs 2010.
Þetta er hreinn rafmagnsbíll sem kemst 150 km á hleðslunni. Um
90% Íslendinga aka innan við 40 km á dag Ljósmynd Mitsubishi

Framtíðin

Rafbílar munu ekki taka alfarið við af bensínbílum næsta áratuginn

heldur munu þeir ryðja sér til rúms hægt og örugglega í fjölorku-

samfélagi sem einkennist af betri eldsneytisnýtni hefðbundinna

sprengihreyfla og meiri notkun lífeldsneytis, hugsanlega met-

anóls, vetnis auk léttari og umhverfisvænni efna við smíði bíla.

Margir álykta að rafvæðing samgangna sé ekki spurning um

hvort heldur hvenær og að meirihluti samgangna á landi í þróaðri

löndum verði knúinn rafmagni eftir tuttugu ár eða svo. Rafmagnið

mun því halda áfram að bæta líf fólks, ekki bara með því að

auðvelda heimilisstörfin og öll samskipti heldur einnig með því að

gera samgöngur hagkvæmari, hljóðlátari og umhverfisvænni.

Styrktarsjóður Rafiðnaðarmanna
nokkur atriði til leiðbeininga

Helsta hlutverk styrktarsjóðsins er samtrygging félagsmanna

þegar langvarandi veikindi steðja að, veikindi sem standa lengur

en áunninn veikindaréttur hjá vinnuveitanda. Styrktarsjóðurinn

greiðir sjúkradagpeninga í launalausum veikindum félagsmanna,

allt að 80% af meðallaunum (inngreiðslum í styrktarsjóð) síðustu

fimm mánuði fyrir veikindi. 

Aðild að einhverju hinna 10 félaga sem mynda Rafiðnaðarsam-

band Íslands veitir félögum réttindi í Styrktarsjóðnum.

Rétt til sjúkradagpeninga eiga fullgildir félagsmenn samkvæmt

félagslögum og greidd hafa verið tilskilin iðgjöld undangenga

6 mánuði eða lengur.

Sjúkradagpeningar greiðast frá þeim tíma er lögboðinni eða

samningsbundinni launagreiðslu lýkur og áunnir veikindadagar

hafa verið fullnýttir.

Einyrkjar og sjálfstæðir atvinnurekendur sem eru fullgildir

félagsmenn fá greidda sjúkradagpeninga frá þeim tíma er

lögboðinn veikindaréttur samkvæmt almennum kjarasamn-

ingum hefur verið fullnýttur.

Sjúkradagpeningar eru ekki greiddir þegar um er að ræða var-

anlega örorku eða brotthvarf af vinnumarkaði vegna aldurs.

Hámark er á þeirri upphæð sjúkradagpeninga sem greidd er

mánaðarlega. Framkvæmdastjórn sjóðsins úrskurðar um hvort

greiða skuli dagpeninga og þá hvort greitt er miðað við 80% af

meðallaunum eða lágmarksdagpeningar. 

Styrkir

Frá sjóðnum eiga þeir sem greitt hafa samfellt til sjóðsins undan-

genga 12 mánuði og teljast fullgildir félagsmenn, rétt til ýmissa

styrkja s.s.:

Líkamsræktarstyrkur / íþróttaiðkun

Sjúkraþjálfun / sjúkranudd / kírópraktor

Gleraugnastyrkur

Krabbameinsskoðun / Áhættumat hjartaverndar

Námskeið  

Styrktarsjóður greiðir eingreiddar dánarbætur vegna andláts

félagsmanna sinna.

Umsóknir skulu berast skriflega fyrir 20. hvers mánaðar á þar til gerðu

eyðublaði sem finna má á heimasíðu sambandsins www.rafis.is –Styrktar–

og Sjúkra sjóður – greitt er síðasta virkan dag hvers mánaðar.
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Helgi Jónsson, formaður Rafvirkjafélags Norðurlands, hefur

lengi verið í eldlínunni hjá rafiðnaðarmönnum. Hann fæddist

1953 í Reykjavík en var alinn að miklu leyti upp úti á landi.  Við

heimsóttum Helga í höfuðstöðvar félagsins við Skipagötuna á

Akureyri.

Helgi kveðst vera mikill dreifbýlismaður og hafi alltaf verið. „Ég á ættir

að rekja norður á Melrakkasléttu þar sem faðir minn var bóndi í fimm

ár. Þaðan fluttum við til Raufarhafnar þar sem hann gerðist rafveitu-

stjóri. Þar vorum við í eitt ár og fluttum síðan til Egilsstaða þar sem

ég var megnið af mínum unglingsárum. Þegar ég var 16 ára, fluttum

við til Reykjavíkur, þar sem ég var í skóla á veturna en einhvern veg-

inn tolldi ég ekki þar á sumrin. Fyrst fór ég norður á Melrakksléttu í

sveit hjá föðurfólkinu og síðan dreif ég mig í loftskeytaskólann og út-

skrifaðist árið 1970.“

Heillaðist ekki af sjónum

Helgi var á togurum og farskipum um hríð en sjórinn heillaði hann

ekkert sérstaklega. Þar sem hann hafði unnið á sumrin við rafmagn

og línulagnir og þess háttar, þá dreif hann sig í rafvirkjun. Helgi hafði

unnið um skeið á loftskeytastöðinni á Ísafirði. „Þar kynntist ég minni

konu og við eigum eitt barn saman og hún átti tvö áður. Þar bjuggum

við til 1982 er við fluttum hingað til Akureyrar. Hér höfum við verið

síðan og ég hef starfað hjá Rafmagnsveitunum hér og er þar enn.“

Fljótlega eftir að fjölskyldan flutti til Akureyrar hóf Helgi þátttöku í

félagsmálunum. „Þau hafa alltaf heillað. Ég var kosinn á þing

Rafiðnaðarsambandsins, líklega um 1989. Þá var ég kosinn sem rit-

ari og var það í tvö kjörtímabil. Síðan var ég tvö kjörtímabil sem vara-

formaður og er núna ritari og enda tímabilið á næsta ári.“

Helgi tók fljótlega við formennsku í Rafvirkjafélagi Norðurlands,

sem áður hét Rafvirkjafélag Akureyrar, og hefur gegnt því starfi í um

tvo áratugi. „Þetta var öflugt félag, nokkurs konar mótvægi við FÍR.

Þegar Rafiðnaðarsambandið var stofnað árið 1970 varð þetta félag

hluti af því. Það var okkar gæfa hvernig Rafiðnaðarsambandið var

byggt upp, með miðlægum sjóðum og þungann í starfinu á vettvangi

sambandsins en ekki aðildarfélaganna, þess vegna er starfið í félög-

unum ekkert sérstaklega kröftugt. Rafiðnaðarsambandið fæst við

flest þau mál sem aðildarfélög annarra landssambanda hafa á sinni

könnu.“

Starfið mest í gegnum síma

Aðspurður út á hvað starfið gengur, þar sem ljóst er að meginþung-

inn liggur hjá sambandinu, segir Helgi ýmislegt reynt að gera fyrir

félagsmenn sem eru um 180 og þar af 100 virkir. Þeir hafa góða

aðstöðu þar sem félagsmenn koma saman, þaðan fara þeir í ferðir

og þar halda þeir veglegan aðalfund. Síðan sinnir hann einnig mál-

efnum margra félagsmanna því alltaf kemur eitthvað upp á. „Mitt

starf fer að mestu fram í gegnum síma. Við reyndum að hafa opna

skrifstofu með starfsmann í hálfu starfi og ætluðum að fá verkefni að

sunnan til að sinna en það gekk ekki. Félagsmenn komu ekki mikið

á skrifstofuna, þeir hringdu frekar. Það er ekkert öðruvísi hér en ann-

ars staðar. Þegar upp koma mál sem ekki er hægt að afgreiða í síma,

mæli ég mér mót við viðkomandi. Ég hef ekki litið á mig sem félags-

lega kjörinn starfsmann rafvirkja eingöngu, heldur reynt að sinna

öllum félögum Rafiðnaðarsambandsins, hvort sem það eru síma-

menn, rafvirkjar eða eitthvað annað.“

Þegar talið berst að verkalýðsmálum í víðari skilningi segir Helga

að honum finnst þau ekki hafa breyst mjög mikið á þeim tíma sem

hann hefur verið virkur. Það er að vísu minna um bein samskipti,

menn nota frekar síma og tölvur. „Ef eitthvað þarf að gera, þá senda

menn póst. Ég held að þjónustan hafi batnað til muna vegna þessa.

Það er þó minna um stemmningu eins og þegar við vorum á Háa-

leitisbrautinni. Þá var gaman að koma á kaffistofuna, þar var alltaf

stemmning. Það er ekki samskonar stemmning þegar maður kemur

á Stórhöfðann. Ég held að þetta sé hvorki fólkið né húsið, þetta end-

urspeglar bara tímana sem við lifum á.“

Stór hluti orlofsaðstöðu Rafiðnaðarsambandsins er við Apavatn

og talsvert langt fyrir Norðlendinga að sækja þangað, nema til lengri

dvalar. Helgi segir félagana fyrir norðan nýta húsin í Vaglaskógi,

Skaga firði og á Héraði meira en aðstöðuna við Apavatn, allavega í

helgarferðir. „Síðan eigum við sex íbúðir í Reykjavík sem eru mikið

notaðar.“ 

„Það var okkar gæfa að fara þessa leið“
- segir Helgi Jónsson, formaður Rafvirkjafélags Norðurlands
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Vel haldið utan um hlutina hjá RSÍ

Helgi velkist ekki í vafa um ágæti skipulags Rafiðnaðarsambandsins.

„Ég held að það hafi verið okkar gæfa að fara þessa leið og að

viðhalda um leið félögunum sem einingum. Allir hafa haft miðstjórn-

armann og þar snertast öll þessi félög. Félögin eru misjöfn, sum

tengd svæði og önnur fagi. Það skiptir máli að vera með tengingu í

heimabyggð. Ég velti því líka stundum fyrir mér hvort aðrir hér á

svæðinu sem eru í sambandinu, en eru ekki rafvirkjar, ættu ekki að

vera í þessu félagi? Það mundi styrkja félagið líka. Þeir gætu líka

verið tengdir sínu fagfélagi. Það er með þetta félagsstarf eins og

annað, það byggir á fáum einstaklingum.

Starfið í kringum þetta félag hefur e.t.v. ekki verið íþyngjandi en

það fylgir því heilmikil vinna að vera í stjórn Rafiðnaðarsambandsins.

Ég hef haft svo velviljaða vinnuveitendur að ég hef getað sinnt þessu

sæmilega, að ég tel. Það eru ekki bara miðstjórnarfundir, heldur

tekur maður líka þátt í alls konar nefndastörfum. Þetta er varla fyrir

venjulegt launafólk. Það er helst að það sé hægt þegar menn eru í

opinberri þjónustu með velviljaða vinnuveitendur.“

Framtíð Rafiðnaðarsambandsins er björt að mati Helga. „Það er

vel haldið utan um hlutina og spilað vel úr því sem menn hafa.

Auðvitað má eitthvað betur fara eins og með flest mannanna verk

en í heildina er þetta gott.“

Spurður út í frekari landvinninga eða sameiningar við önnur félög

segist Helgi ekki sjá neitt í spilunum og er ekki viss um að það þjóni

hagsmunum rafiðnaðarmanna. Rafiðnaðarsambandið er með öflug -

ustu verkalýðsfélögum. „Ég hef ekkert á móti því að félög gangi til

liðs við RSÍ en sé það ekki alveg á næstunni. Mér dettur helst i hug

að flugvirkjar gætu gengið inn í Rafiðnaðarsambandið.“

Verður að draga menn til ábyrgðar

Atvinnuástandið á Norðurlandi er ekki slæmt hjá rafiðnaðarmönnum

í augnablikinu. „En menn sjá lítið fram í tímann,“ segir Helgi. Hann

kveðst hræddur um að það verði ekki jafn gott ástand eftir áramót

og fram á vor.

Helgi er ómyrkur í máli þegar talið berst að ástandinu í þjóðfélag-

inu. „Mér lýst illa á það í heild og held að ekki séu öll kurl komin til

grafar, því miður. Eitthvað á eftir að koma upp á yfirborðið sem við

vitum ekki um. Maður skilur ekki hvar peningarnir eru sem voru teknir

út úr öllum bönkunum og fyrirtækjunum sem búið er að skræla að

innan. Þessir peningar týnast ekki svo glatt. Það er búið að ræna

þjóðfélagið. Það verður að draga einhverja til ábyrgðar,“ segir Helgi

Jónsson, formaður Rafvirkjafélags Norðurlands og ritari Rafiðnaðar-

sambandsins.

Enn bætist í flóru þeirrar starfsemi við Stórhöfðann sem

tengist samtökum launafólks. Í húsinu að Stórhöfða 31 eru

Rafiðnaðarsambandið, Matvís og Lífeyrissjóðurinn Stafir.

Félag vélstjóra og málmtæknimanna hefur komið sér fyrir

í húsinu númer 25, en nýjasta viðbótin er nr. 27. Þar er að

verða til samfélag með fjölbreyttri starfsemi sem tengist

Raf iðnarsambandinu og fleiri félögum með margvíslegum

hætti. Þar er nú þegar lögfræðingur sem vinnur fyrir RSÍ,

Matvís og Stafi. Í húsinu eru líka Ákvæðisvinnustofa raf -

iðna, Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins og starfsendurhæf-

ingarráðgjafi, en það er samvinnuverkefni nokkurra

verka  lýðsfélaga og Virk, starfsendurhæfingarsjóðs. Innan

skamms mun svo Rafiðnaðarskólinn flytjast í húsið. 

Við heimsóttum Stórhöfða 27 til að fá örlitla innsýn í það

fjölbreytta starf sem fer fram í húsinu og er fjallað um það

á síðunum  hér á eftir.

Stuð á Stórhöfðanum
Stórhöfðinn bætir enn við sig í verkalýðsbaráttunni

Rafisblaðið 2010:Rafis2010  16.12.2009  12:09  Page 15



R A F Í S B L A Ð I Ð  2 0 1 0

16

RSÍ hefur í samstarfi við Virk, Starfsendurhæfingarsjóð og

nokkur fleiri verkalýðsfélög, ráðið til starfa ráðgjafa í starfsendur -

hæfingu, Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún hóf störf í byrjun ágúst.

Sigrún er til húsa að Stórhöfða 27 og hefur þar viðveru á þriðju-

dögum, föstudögum og annan hvern miðvikudag. Aðra daga

vikunnar er hún staðsett í Borgartúni 30, 6. Hæð. Við tókum

Sigrúnu tali á milli viðtala.

Sigrún segir að meginmarkmið vinnunnar sé að styðja fólk þannig

að það geti haldið vinnu sinni og þannig reynt að koma í veg fyrir að

það þurfi að hætta störfum, hvort sem það er vegna veikinda eða

örorku. „Hlutverk starfsendurhæfingarjóðs er að draga markvisst úr

líkum á því að launafólk hverfi af vinnu-

markaði vegna varanlegrar örorku, með

aukinni virkni, eflingu endurhæfingar og

öðrum úrræðum. Rauði þráðurinn er að efla

virkni einstaklingsins, auka vinnugetu og

varðveita vinnusamband hans til að koma í

veg fyrir að hann detti út af vinnumarkaði.

Við hugsuðum heilmikið um það í haust

hvernig við ættum að kynna okkur og ná til

fólks. Við byrjuðum á því að fara í gegnum

þau mál sem hafa komið inn til sjúkrasjóðs.

Ég hringdi í þá sem voru á sjúkradagpen-

ingum og bauð þeim upp á viðtal til að meta

stöðuna og skoða hvort og þá hvaða þjón-

ustu þeir þyrftu á að halda. Stundum er fólk í endurhæfingu og málið

í raun i góðum farvegi. Stundum er þó lítið að gerast og engin end-

urhæfing í gangi. Við reynum að meta hvað það er sem einstakling-

urinn hefur þörf fyrir og hvað hentar og finnum handa honum

við eigandi úrræði.“

Allir fá viðtal

Sumir þeirra sem koma til Sigrúnar eru tengdir vinnustöðum og eru

í ráðningarsambandi en ekki allir. Það hefur hins vegar ekki áhrif á

þjónustuna. „Ég hef lagt áherslu á að allir sem leita til mín fái viðtal.

Það er ekki skilyrði að viðkomandi sé í vinnu. Allir sem telja sig hafa

þörf fyrir aðstoð fá viðtal.“ Skilyrði fyrir þjónustu, enn sem komið er,

er þó að fólk eigi rétt í stéttarfélagi.

Sigrún segir að það sé allur gangur á því hvernig fólk komi fyrst í

viðtal. Sumir koma af því að þeim er vísað, en aðrir af eigin

frumkvæði. „Fyrst þegar ég byrjaði kom fólk eingöngu í gegnum

sjúkrasjóðinn en síðan hefur fólk verið að koma sjálft, fólk sem hefur

heyrt af þessu, séð um það í blöðum og þess háttar. Síðan höfum

við verið með kynningu á vinnustöðum og vinnuveitendur eru farnir

að hafa samband. Best er ef fólk leitar sjálft aðstoðar, áður en það

fer í veikindaleyfi frá sínum vinnuveitenda..“

Aðspurð um úrræðin segir Sigrún þau vera allmörg og af ýmsum

toga. Það sé reynt að meta hvort fólk hafi starfsgetu eða ekki, þannig

að það hafi tækifæri til að fara í vinnu ef hún er til staðar. „Við erum

ekki vinnumarkaðsúrræði og viljum horfa á málið óháð því hvort það

er atvinnuleysi eða ekki.“ Það breytir því þó ekki að það er snúnara

að fara af stað með verkefni af þessu tagi eins og atvinnuástandið

er. Margir eru vonlitlir vegna þess og telji sig eiga litla möguleika á

að komast nokkurn tíma á vinnumarkaðinn framar. „Ég segi þessu

fólki að við höfum gengið í gegnum mörg krepputímabil og við kom-

umst alltaf upp úr því. Ég legg þá áherslu á að fólk sé tilbúið þegar

atvinnuástandið lagast. Það snýst þó ekki alltaf um að stefna á sama

eða samskonar starf og áður. Fólk sem hefur e.t.v. verið að vinna

erfiðisvinnu og getur það ekki lengur vegna slits eða heilsubrests,

þarf oft að hugsa málin upp á nýtt og bæta

við sig þekkingu og þjálfun til að starfa á

öðrum vettvangi.“

Hjá Starfsendurhæfingarsjóði starfa margs -

konar sérfræðingar, iðjuþjálfi, sjúkraþjálfari,

félagsráðgjafi, kennslufræð ingur og hjúkr-

unarfræðingur og svo er aðgangur að end-

urhæfingarlækni sem hittir fólk sem hefur

e.t.v. verið lengi frá vinnu, þannig er hægt

að meta á hvað eigi að leggja áherslu á í

endurhæfingunni. 

Sigrún segir að það sé mikil eftirspurn eftir

þjónustunni og e.t.v. meiri en hún hafi gert

ráð fyrir. „Það segir okkur að þörfin er mikil.

Það getur verið að þetta sé uppsafnað, því þegar ég byrjaði voru hjá

sjóðnum  einstaklingar sem höfðu verið þar í nokkurn tíma . Ég bauð

þeim að koma til mín í viðtal. Ef í ljós kemur að  einstaklingur mun

ekki ná heilsu á þeim tíma sem hann nýtur sjúkradagpeninga hjá

sínu félagi, þá reyni ég að leiðbeina og veita upplýsingar um réttindi.

Það þarf að tryggja framfærslugrunninn. Ef einstaklingur fær ekki

framfærslu hefur hann ekki tök á að sinna endurhæfingu. Það getur

verið flókið að finna leiðir, fylla út umsóknir og afla réttra gagna. Til-

gangurinn er samt að styðja fólk þannig að það þurfi ekki að fara í

örorkumat. Það er neyðarúrræði ef allt annað þrýtur. Það er mikil

þörf fyrir þessa þjónustu. Margir eru einangraðir heima hjá sér og

þurfa að fá einhverja virkni yfir daginn á meðan þeir eru að ná bata.“

Að áliti Sigrúnar skipta nálægðin og tengslin við verkalýðsfélögin

miklu máli. „Það skiptir máli að vera í góðu sambandi við fólkið sem

vinnur hjá félögunum. Sum þeirra eru innan seilingar, bæði hér á Stór-

höfðanum og í Borgartúninu, þar sem ég er hálfa vikuna. Samskiptin

við önnur eru í gegnum síma, tölvupóst og á fundum eftir þörfum en

þessi beinu tengsl skipta miklu máli. Þetta byggir allt á góðum sam-

skiptum við félögin og nálægð við þau. Þau vísa til okkar og við þurfum

upplýsingar um félagsmenn til að geta metið hvaða úrræði henta best.

Þetta spilar mjög vel saman“, segir Sigrún að endingu.  

Best ef fólk leitar sjálft aðstoðar
– rætt við Sigrúnu Sigurðardóttur, ráðgjafa í starfsendurhæfingu

Sigrún Sigurðardóttir
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Rafiðnaðarsambandið, Matvís og Lífeyrissjóðurinn Stafir hafa í

sameiningu nýverið ráðið lögfræðing, Halldór Oddsson, til

starfa. Halldór hefur aðsetur að Stórhöfða 27. Hann er Akureyr-

ingur en hefur búið í Reykjavík frá því að hann hóf tvítugur nám

í lögfræði við Háskóla Íslands þaðan sem hann lauk fullnaðar-

prófi í lögfræði síðastliðið vor. Áður vann Halldór hjá Neytenda-

samtökunum, Héraðsdómi Norðurlands eystra og síðast á

lögmannsstofu í Reykjavík samhliða námi. 

„Ég kom hingað í kjölfar spjalls við Magnús Norðdahl, lögfræðing

ASÍ, af því að ég vissi að Alþýðusambandið var að leita að

lögfræðingi. Í kjölfarið hafði Guðmundur Gunnarsson samband við

mig og sagði að þeir væru að leita að lögfræðingi fyrir RSÍ, Matvís

og Lífeyrissjóðinn Stafi. Mér fannst það spennandi tækifæri,“ segir

Halldór.

Verkefnin mest tengd vinnurétti

Aðspurður um helstu verkefnin segir Halldór þau aðallega tengjast

vinnurétti. Ástandið í þjóðfélaginu og á vinnumarkaði krefst þess að

fólk sé mjög meðvitað um réttarstöðu sína. „Niðurskurður hjá fyrir-

tækjum beinist oft að einstaklingum. Hingað berast því fjölmörg mál,

bæði þannig að einstaklingar hafa samband beint en það er líka oft

þannig að félögin beina til mín fólki sem hefur leitað til þeirra með

alls kyns vandamál. Síðan koma mál eins og túlkanir á kjarasamn-

ingum þó það hafi ekki reynt mikið á það ennþá. Eitt og eitt innan-

hússmál félaganna læðist með, þau eiga miklar eignir og upp koma

margar spurningar í kringum umsýslu þeirra.“

Halldór segir að mikilvæg ástæða fyrir því að félögin hafi ákveðið

að ráða lögfræðing sé metnaður til að auka þjónustustigið. „Ég hef

fundið að eftir því sem tíminn líður er fólk farið að hafa samband með

fyrstu snertingu í lögfræðilegum málum, þótt þau tengist ekki endi-

lega vinnuréttarmálum. Ég hef reynt að liðsinna fólki í slíkum málum

með ráðgjöf. Það þarf oft ekki nema eitt símtal eða einn tölvupóst til

að koma hreyfingu á hlutina. Ef þetta eru stór mál sem tengjast ekki

málefnum félaganna get ég yfirleitt vísað fólki á rétta braut. Þetta

borgar fólk ekki fyrir.“

Mikill skóli

Þegar Halldór er spurður hvort hann telji þörf á því að félögin hafi

lögfræðing í þjónustu sinni segist hann þeirrar skoðunar að það sé

skynsamlegt. „Það er óveður á vinnumarkaði. Félögin tvö eru í betri

viðbragðsstöðu með því að vera með lögfræðing á sínum snærum.

Það skiptir líka oft máli að geta komið að málum á fyrri stigum frekar

en þegar allt er komið í hnút. Síðan þykist ég vita að lögfræði -

kostnaður sé talsverður hjá mörgum verkalýðsfélögum og mér finnst

ekki útilokað, til lengri tíma litið, að það geti verið ódýrara fyrir þau

að ráða lögfræðing, sérstaklega þegar þau geta sameinast um það

eins og hér.“ 

Halldór segir að þótt þau verkefni sem hann sinnir fyrir Stafi séu að

sumu leyti ólík, þá séu þau skyld í eðli sínu. „Það eru hagsmunir allra

þessara aðila að félagsmennirnir hafi það sem best. Síðan byggja

bæði lífeyrissjóðurinn og félögin á samtryggingargrunni, þannig að í

eðli sínu eru verkefnin ekki ólík, þó svo gæti virst við fyrstu sýn.“

Það leynir sér ekki að Halldór er ánægður með starfsvettvanginn.

„Það er mikill skóli fyrir mig að fá að umgangast fólkið á Stórhöfða

31 og læra af því. Þarna eru menn með áratugareynslu í vinnurétti.

Þá reynslu færðu ekki í Háskólanum. Ég reyni að setja þeirra þekk-

ingu í lögfræðilegan búning og það er stundum það sem þarf. Ég er

stoltur af því að vera í hópi starfsfólks verkalýðsfélaga. Ég hlakka til

að mæta í vinnuna á morgnana og mér líður vel eftir daginn. Ég held

að það sé af því að mér finnst ég vera að gera eitthvað sem kemur

að gagni. Ég fór ekki að læra lögfræði til að vera í fínum jakkafötum

eða vera á fínum bíl. Það sem skiptir máli fyrir mig er að það sem ég

geri skipti einhverju máli. Ég held að það sé eitthvað svipað sem

keyrir aðra áfram sem starfa hjá verkalýðsfélögum. Þetta er oft brött

brekka að klífa en það gerir það líka þeim mun sætara að komast

upp“, segir Halldór að lokum.  

„Fór ekki í lögfræði til að geta gengið í fínum jakkafötum“
– segir Halldór Oddsson, lögfræðingur RSÍ, Matvís og Stafa

Halldór Oddson lögmaður
RSÍ, Matvíss og Stafa
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Ákvæðisvinnustofa rafiðna er sameign RSÍ og SART, Samtaka

atvinnurekenda í raf- og tölvuiðnaði, þar sem báðir aðilar eiga

helmingshlut. Ákvæðisvinnugrundvöllur rafiðna er hluti af kjara-

samningi milli þessara aðila og ákvæðisvinnustofan hefur um-

sjón með framkvæmd hans í umboði samtakanna. Ólafur

Sigurðsson veitir ákvæðisvinnustofunni forstöðu og er eini

starfs maðurinn.

Spurður um helstu verkefni stofunnar segir Ólafur þau nokkur.

Hann sjái um endurnýjun á ákvæðisvinnutöxtum en það felst bæði

í að taka inn nýjungar og að betrumbæta taxtana. „Þar er ég að

vinna bæði fyrir sveina og meistara“, segir Ólafur „Síðan er ég í

sveinsprófsnefnd og vinn talsvert í sambandi við sveinsprófin sem

eru tvisvar á ári. Við erum að fá um hundrað manns í hvort próf

og það er mikil vinna, bæði prófagerð, vinna meðan á prófum

stendur og síðan úrlausnirnar. Síðan sé ég um tvö próf á Akureyri.

Þessa stundina er ég að vinna við nýjung sem felst í því að við

gáfum nemendum kost á að ljúka sveinsprófinu við lokapróf í skól-

anum í raflagnateikningu sem gildir þá í sveinsprófi í sterkstraum

en er undir okkar umsjá. Við gerum prófið, leggjum það fyrir og

förum yfir. Þriðja prófið fer því að bætast við. 

Síðan kenni ég í meistaranáminu í Rafiðnaðarskólanum. Þar er

ég að kenna mönnum á ákvæðisvinnugrunninn og að gera tilboð.

Verðmyndun í útseldri vinnu er ekkert einföld og margt sem taka

þarf tillit til. Menn í þessum greinum þurfa líka að kunna að reikna

sig frá launum yfir í útselda vinnu.“

Stundum fenginn til að leysa ágreining

Ólafur segir að stundum komi upp deilumál um verðlagningu, oft -

ast þannig að verkkaupi sé ekki ánægður með það sem fram

komi á reikningum. Þá sé hann stundum kallaður til. „Ef báðir

aðilar eru sammála því að ég komi að málinu þá mæli ég upp

vinnuliðinn í ákvæðisvinnueiningar og finn í framhaldi verð.“

Til viðbótar þessum verkefnum hefur Ólafur séð um svokallaða

Geislafjöður, sem er verkfæri á vegum SART og er til að leita að

stíflum í steypu eða í veggjum. „Þetta er með þeim hætti að meist-

arar eða sveinar hringja og fá mig á staðinn og greiða síðan fyrir

þjónustuna.“

Atvinnuástandið hefur eðlilega haft nokkur áhrif á starfsemina

því grunnurinn er mest notaður í nýbyggingum. „Þá erum við að

tala um íbúðar- og iðnaðarhúsnæði. Þetta hefur dottið niður. Samt

sem áður heldur starfsemin velli. Það eru alls konar verkefni í

gangi og mér leiðist ekki á daginn. Annars hefur þessi vinna

breyst mikið, þannig að núna er skráningin byggð á miðlægum

grunni. Þeir sem eru á vettvangi vinna þá vinnu sjálfir. Tækninni

hefur fleygt fram. Allir vinnuskúrar eru orðnir nettengdir. Einnig

hefur fræðsluþátturinn aukist mikið.“

Byggir á gömlum grunni

Ólafur er búinn að vera í þessu starfi í um fimm ár en starfaði áður

sem rafvirki og rafverktaki. „Grunnurinn að þessari stofu er hins

vegar um fjögurra áratuga gamall. Það kom lægð eftir 1990,

þanni g að henni var lokað að mestu og verkefnum sinnt af starf-

mönnum SART og RSÍ. Síðan var ákveðið að opna sameiginlega

stofu árið 2004 og ég var ráðinn. Ég byrjaði í Borgartúninu hjá

SART, var ár í Rafiðnarskólanum, síðan á Stórhöfða 31 og nú hér.

Aðstaðan hér og sambýlið við fólkið er frábært. Ég vinn mikið með

fræðsluskrifstofunni sem er hér handan við þilið. Það er búið fram-

úrskarandi vel að okkur hér“, segir Ólafur Sigurðsson.

„Meira að segja vinnuskúrarnir eru orðnir nettengdir“
– segir Ólafur Sigurðsson hjá Ákvæðisvinnustofu rafiðna
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Á fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins starfa tveir starfsmenn, þeir

Ísleifur Árni Jakobsson og Stefán Ólafur Guðmundsson. Ísleifur

Árni er fræðslufulltrúi veikstraums og Stefán fræðslufulltrúi

sterkstraums. Starf fræðsluskrifstofunnar byggir að miklu leyti

á samningi við Menntamálaráðuneytið en samkvæmt samningi

milli ráðuneytisins, fræðsluskrifstofunnar og sveinsprófsnefnda

í rafiðnaði er fræðsluskrifstofunni falin umsýsla með náms-

samningum og sveinsprófum í rafgreinum. Þegar tíðindamaður

var á ferðinni í húsinu var Ísleifur upptekinn á fundi og Stefán

því einn til svara.

Stefán segir helstu verkefnin snúa að umsýslu námssamninga. „Við

sjáum um allt umstang í kringum sveinsprófin tvisvar á ári. Okkar há-

annatíð er frá því í byrjun nóvember fram í miðjan júlí.“ 

Þessu tengjast síðan fjölmörg önnur viðfangsefni. „Við erum með

rafbókasafnið, erum með allt í kringum starfsgreinaráðið og erum í

raunfærnimatinu, sem er orðið viðamikið verkefni. Við erum í marg-

skonar verkefnum fyrir Menntamálaráðuneytið og erum alltaf á hött-

unum eftir verkefnum til að ná í tekjur hér inn á skrifstofuna. Mest

allt okkar rekstrarfé kemur af sjálfsaflafé. Við höfum fengið styrk frá

menntajóðnum ef vantað hefur upp á en þörfin fyrir það er alltaf að

minnka. Síðan þjónustum við iðnnemana, erum í námsskrárvinnu,

námsskrárbreytingum og fleiru.“

Sjálfstæð stofnun

Fræðsluskrifofan er í helmingseigu RSÍ og SART. „Við erum sjálfstæð

stofnun með sjálfstæða stjórn, með tveimur frá hvorum þessara

aðila. Þessi skrifstofa var stofnuð 1998, ein af fyrstu fræðsluskrif-

stofunum sem sett var á stofn.“

Það er ákveðin verkaskipting milli Ísleifs og Stefáns, sem hóf störf

á skrifstofunni í febrúar árið 2000. „Ég er með sterkstrauminn, þ.e.

rafvirkjun, rafvélavirkjun og rafveituvirkjun,“ segir Stefán „og Ísleifur

félagi minn er með veikstrauminn, þ.e. rafeindavirkjun og sím -

smíðina. Við höldum utan um rafbok.is þar sem haldið er utan um

námsefni fyrir þá sem eru að læra þessar greinar. Þar höfum við

komist í mikinn fjársóð sem er allt danska fræðsluefnið í greinunum.

Mikið af þessu er þýtt og aðgengilegt fyrir nemana á vefnum, sem

þeir geta prentað út eftir þörfum. Þetta er án efa mjög hagstætt pen-

ingalega fyrir nemana, fyrir utan að það er einfalt að gera leiðréttingar

og setja inn viðbætur, ólíkt því sem er raunin með prentaðar kennslu-

bækur. Þetta hefur mælst mjög vel fyrir.

Síðan sinnum við Ísleifur ýmsum aukabúgreinum hvor um sig. Ég

er til dæmis með Leonardóverkefni í gangi, að senda nema í

starfsþjálfun, en það er erfitt núna því það er atvinnuleysi víðar en

hér. Svo er öllu golfstarfi félaga í Rafiðnaðarsambandinu stýrt héðan“,

bætir Stefán við brosandi. 

Til hagsbóta fyrir alla

Stefán er að lokum spurður út í sambýlið á númer 27. „Það er gott

að vera hér og við höfum margskonar samneyti við aðra sem hér

eru okkur öllum til hagsbóta. Það er líka mikils virði að hafa RSÍ í

næsta húsi. Síðan verður fínt að fá Rafiðnaðarskólann hingað því við

vinnum mikið með starfsfólki hans og verkefnin eru nátengd. Fyrst

þegar þessi skrifstofa var stofnuð 1998 var hún á sama stað og

Rafiðnaðarskólinn. Síðan kom upp krafa um að það þyrfti að skilja á

milli og þá fór skrifstofan til rafverktakanna sem voru með lausa skrif-

stofu. Húsnæðið var síðan selt og við fórum á jarðhæðina hjá

Rafiðnaðarsambandinu á Stórhöfða 31. Nú má eiginlega segja að

hringnum verði lokað aftur þegar Rafiðnaðarskólinn flytur,“ segir

Stefán að endingu.
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Hvers vegna ætti verkalýðshreyfingin að láta sig loftslagsmál

varða? Svarið kann að liggja í augum uppi, þ.e.a.s. að hættan

sé svo alvarleg að öllum virkum öflum í samfélaginu beri skylda

til að láta að sér kveða að miðla skoðunum og þörfum vinnandi

fólks varðandi málefnið. Ef draga á úr losun gróðurhúsaloftteg-

unda, fyrirbyggja loftslagsbreytingar og laga sig að þeim, mun

það valda gífurlegu álagi á fyrirtæki og þjóðfélagið í heild. 

Umhverfisstefna skiptir okkur öll miklu máli, mjög miklu. Ekki bara til

að tryggja lífsgæði okkar og barna okkar, heldur getur græn stefna

haft gríðarleg áhrif á atvinnuþróun. Norræn og evrópsk verka -

lýðshreyfing hefur mikið látið til sín taka í loftslagsumræðunni á

vegum Sameinuðu þjóðanna um samtvinnaða áætlun um sókn í at-

vinnumálum. Grundvallaða á sjálfbærni og grænum störfum sem og

verndun loftslagsins. 

Víðtækar aðgerðir

Loftslagsvandinn krefst víðtækra aðgerða í öllum löndum. Slíkum

aðgerðum er þó aðeins hægt að ná fram með metnaðarfullri og

víðtækri alþjóðlegri samstöðu. Magn gróðurhúsaloftegunda sem

losað er um heim allan er það sem ræður úrslitum um hlýnun jarðar

í framtíðinni. Ef takast á að draga nægilega úr losuninni er brýnt að

ná víðtæku samkomulagi um loftslagsmál sem nær til eins margra

sviða og landa og mögulegt er.

Það magn gróðurhúsalofttegunda sem þegar er í andrúmsloftinu

felur í sér umtalsverða hættu. Ef ekki tekst að draga úr losun, munu

enn frekari loftslagsbreytingar eiga sér stað. Ef jarðarbúar einbeita

sér einvörðungu að aðlögun er hætta á mun verri útkomu en ella.

Auk þess sem það er ábyrgðarlaust að reyna ekki að draga úr hætt-

unni á hörmungum. Besta aðgerðaáætlunin, ásamt aðgerðum til að

tak ast á við og milda afleiðingarnar, mun fela í sér mikla minnkun á

losun gróðurhúsalofttegunda.

Það að laga framleiðslu og orkukerfi að „þjóðfélagi lága kol-

díoxíðsins“ á ýmislegt skylt við endurskipulagningu fyrri tíma. Á norr -

ænum vinnumarkaði hefur þríhliða samstarf yfirvalda, fyrirtækja og

verkalýðsfélaga þegar gert félagslega endurskipulagningu mögu-

lega. Almenna hagkerfið hefur notið góðs af þessu í formi aukinnar

framleiðni og lægri félagslegs kostnaðar. Til sambærilegra aðgerða

þarf að grípa við grænu endurskipulagninguna.

Mörg ný græn störf eiga eftir að verða til á sviði endurnýjanlegra

orkugjafa. Verkalýðshreyfingin þarf að láta að sér kveða í þessum

efnum og sjá til þess að störfin sem verða til séu arðbær og til

frambúðar. Á sama hátt er mikilvægt að leggja áherslu á að grund-

vallartilgangur orkustefnu sé að tryggja öruggar og umhverfisvænar

orkubirgðir á viðráðanlegu verði og samkeppni í atvinnulífinu. Þetta

þýðir að orkugjafar framtíðarinnar þurfa að uppfylla skilyrði um hátt

framleiðnistig og mikil afköst.

Blindni á hagkvæmni

Sífellt meiri kröfur hafa verið gerðar til hagkvæmni og aukinnar

arðsemi. Svo langt er gengið að gerðar eru kröfur um að undan-

Erum við græn?
Guðmundur Gunnarsson fjallar um nauðsyn víðtækrar endurskipulagningar í baráttunni gegn
neikvæðum loftslagsbreytingum
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tekningalaust sé gengið að lægsta tilboði. Þetta rifjar upp þá sögu

þegar John Glenn geimfari var settur upp í eldflaug, sá fyrsti sem

yrði skotið upp í himinhvolfið og í kringum jörðina. Starfsmennirnir

töluðu um að nú ætti að sína öðrum jarðarbúum mesta tækniafrek

mannkyns til þessa. Rétt fyrir flugtak sat Glenn sem verið var að óla

niður í eldflaugina og það sem rann í gegnum huga hans var: „Ó

góði Guð, verndaðu mig. Hér sit ég á ólaður niður á haug af lægstu

tilboðum.“

Blindni hagkvæmninnar hefur hingað til verið ráðandi í allri ákvarð -

anatöku og mun gera það áfram. Viðmiðin þarfnast endurskoðunar.

Röng hagkvæmni viðmið hafa leitt okkur í þá stöðu að hafa óviljandi

eitrað eða ofhitað plánetu okkar. Maðurinn hefur misnotað vatn og

jarðveg í miklum mæli og troðið um tær þúsundum dýra og plöntu-

tegunda sem aldrei eiga afturkvæmt. Hann hefur aðhafst ýmislegt

sem aldrei verður hægt að færa í samt lag.

Grænt samfélag

Grænn hugsunarháttur er ekki afturhvarf til fortíðar og atvinnuleysis

eins margir halda fram. Grænn byggingariðnaður gengur t.d. mjög

vel í Bandaríkjunum nú, þótt hefðbundinn byggingariðnaður sé nán -

ast stopp. Þar er verið að endurbyggja hús þannig að þau verði að

mestu sjálfbær. 

Íslendingar geta verið í forystu sem græn þjóð en þá verðum við

að taka fleira með í reikninginn þegar hagkvæmni er metin. Hvar

berum við niður við val á virkjanakostum? Hvernig byggjum við eða

tökum efni til að leggja vegi? Þannig mætti lengi telja. Það skiptir t.d.

miklu máli hvar við berum niður til að gera tún og hvar við endur-

heimtum votlendi.

Íslenskt samfélag hefur allt til að bera að geta orðið grænt sam-

félag, ekki bara á nokkrum sviðum, heldur allt samfélagið. Viið eigum

að stíga það skref einmitt núna við upphaf endurreisnar samfélags-

ins. Það eru nánast óendanlegir möguleikar á hinu svokallaða græna

sviði sem á sér ört vaxandi stuðning í heiminum. Það eru gríðarleg

tækifæri á sviði lífefnaiðnaðar og mikill áhugi á að koma til Íslands.

Það er þegar uppgangur á þessu sviði hér á landi en gæti verið tölu-

vert meiri. Einnig liggur fyrir að það er hagkvæmt að framleiða

ákveðnar grænmetistegundir hér á landi með vistvænni raforku.

Erfiðir valkostir

Íslensk orka er ekki ótakmörkuð eins og sumir stjórnmála- og emb-

ættismenn virðast halda. Við erum að framleiða ál hér með hreinni

og sjálfbærri orku, samanborið við raforkuframleiðslu annarsstaðar.

Mörg fyrirtæki hafa sýnt áhuga á að koma hingað með framleiðslu á

borð við sólarrafhlöður og aflþynnur líkt og á Akureyri, koltrefjar og

sólarsellur. Sólarrafhlöður eru einn þeirra þátta sem munu leiða til

minni losunar gróðurhúsaloftegunda í andrúmsloftið. Íslendingar eiga

að róa á þau mið, með framsækna orkustefnu, samtvinnaða við sjálf-

bæra og græna iðnaðar- og atvinnustefnu.

Það er hröð þróun í rafgeymum og rafbílar munu taka við. Það er

ekki ólíklegt að eftir 10 ár verði raforka a.m.k. helmingur þeirrar orku

sem íslenskur bílafloti nýtir. Ekið verður inn á hleðslustöðvar og skipt

um rafgeyma. Það kallar á orku úr raforkukerfinu sem samsvarar

framleiðslu Kárahnjúkavirkjunar. Þá verðum við í mun lakari stöðu,

ef við erum búin að selja stóran hluta af hagkvæmustu orkufram-

leiðslumöguleikum okkar, í framvirkum samningum, til erlendra

auðhringa til margra áratuga. Miklir möguleikar eru fyrir minni orku-

framleiðendur en Landsvirkjun, eins og t.d. bændur sem eru að byrja

að virkja minni ár í eigin landi. Við getum með þeim hætti framleitt

mikla orku vítt og dreift um landið og reist vistvænar verksmiðjur af

heppilegri stærð, með mannaflaþörf á bilinu 50 – 200 manns. Með

góðri skipulagningu væri ekki um að ræða kollsteypuuppbyggingu

eins og ríkisstjórnir Íslands hafa tíðkað hingað til. Jafn stígandi mun

leiða til stöðugleika, lægri verðbólgu og vaxta sem gera verðtrygg-

ingu óþarfa, forsendan er að hafa gjaldmiðil sem hægt er að treysta á.

Orkusparnaður er mikilvægt tæki í baráttunni við loftslagsbreyt-

ingar. Auðveldast er að ná honum fram með nýjum fjárfestingum.

Einnig getur verið áhrifaríkt að skipta um drifefni eða eldsneyti. Breytt

neyslumynstur og breyttir framleiðsluhættir eru nauðsynlegir, til þess

að sigrast á þeim áskorunum sem loftslagsvandinn leiðir af sér. Frá

hnattrænu sjónarmiði krefst lausnin þess að við fækkum dýrum

ferðum, minnkum orkuneyslu og aðlögum okkur hraðar en við

hefðum annars gert. Auk þess sem hún krefst hraðari þróunar og

fjárfestingar í nýrri tækni. Þetta mun leiða til meiriháttar endurskipu-

lagningar. Áhrif á atvinnustig munu í heild velta á getu hagkerfa til að

skapa ný störf. Í vel stýrðum ríkjum er hægt að koma á endurskipu-

lagningu til lengri tíma, án þess að tapa störfum. Miðað við hefðir

sínar ættu Íslendingar að vera vel í stakk búnir til að takast á við

þetta.
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Í tengslum við efnahagsþrengingar og halla ríkissjóðs hafa

komið fram hugmyndir að breyta skattlagningu á lífeyrissjóðina.

Upphaflega hugmyndin var sú að skattleggja samtrygging-

arsjóðina með því að núvirða framtíðarskattgreiðslur og greiða

þær út. 

„Þessar hugmyndir þóttu

mér fráleitar,“ segir Ólafur

Sigurðsson, framkvæmda -

stjóri Lífeyris sjóðsins Stafa,

í spalli við Rafísblaðið.

Það er ekki vitað hve

mikinn lífeyri hver félagi

fær út úr sjóðnum. Um

er að ræða ævilangan

sparn að sem mið ast við

trygginga fræði   legar for-

sendur um meðal aldur.

„Það að reikna og núvirða

mögulegar skatttekjur

mið að við trygginga -

fræðilegar forsendur og

greiða til ríkisins er flókið

og mjög vanhugsað að

mínu áliti. Ég held að

menn séu búnir að

viðurkenna það og séu horfnir frá því. Nú horfa menn til séreigna-

sparnaðarins.“ Ólafur segir að þar sé um að ræða ákveðna fjárhæð

og því hægt að greiða skatt af henni. Hann er aftur á móti ekki hrifinn

af hugmyndinni um að skattleggja iðgjaldið. „Lýðfræðin og aldurs-

samsetning þjóðarinnar nú gefa okkur mikil tækifæri til að byggja

upp þennan skattstofn í staðinn fyrir að fá á okkur þetta vandamál

eftir þrjátíu ár, þegar 20% þjóðarinnar verða lífeyrisþegar. Mannfjöl-

daspár eru auðvitað ekkert öruggar en samt það besta sem við

höfum til að miða við. Ef lífeyris þegar þess tíma borga ekki skatta,

lendir skattbyrðin í auknum mæli á vinnandi fólki þá. Skattbyrðin

hlýtur að verða meiri fyrir utan hvað þjóðfélagið verður viðkvæmara

fyrir áföllum. Verði t.d. atvinnuleysi, eða komi eitthvað högg sem leiðir

til þess að ungt fólk þess tíma kýs að fara til útlanda, eykst vandinn

ennþá meira.  Mér finnst geta okkar til að taka á þessum vanda,

sem er samtímavandi, vera meiri núna en eftir þrjátíu ár ef spár

ganga eftir. Mörgum finnst þetta vera eitthvað framtíðarvandamál en

þetta er ekkert langt undan.“ 

Áfall fyrir séreignasparnaðinn

Talið berst að séreignasjóðunum. Þetta sparnaðarkerfi er rúmlega

tíu ára gamalt og hefur byggst upp jafnt og þétt. Á sínum tíma var

talað um að séreignalífeyrir væri þriðja stoðin í lífeyriskerfi lands-

manna. Almannatryggingar væru fyrsta stoðin, sameignarsjóðirnir

önnur stoð og séreignasjóðirnir sú þriðja. Vísbendingar eru um að

þátttaka í séreignasparnaði fari eftir stéttum. Ófaglærðir virðast

borga minna í séreign, mögulega vegna þess að þeir eru á lægri

launum og telja sig ekki geta tekið þetta af lágum launum sínum.

Ólafur telur að um 50-60% þjóðarinnar hafi nýtt séreignasparnaðinn.

Hlutfallið hafi farið upp í 100% þegar atvinnurekendur lögðu 1%

óháð framlagi launamanns en eftir að því var breytt í samtryggingu,

þá snarminnkaði þátttakan.

Í efnahagsþrengingunum hefur verið opnað á útgreiðslu úr séreigna -

sjóðunum til að gera fólki betur mögulegt að bregðast við aðstæð -

um. Fyrst var um að ræða ákveðna fjárhæð í ár og nú er verið að

tala um framlengingu í hálft ár. Ólafur er spurður hvort hann hafi ekki

áhyggjur af framtíð þessa fyrirkomulags. „Jú, ég hef það. Það má

samt ekki misskilja þetta þannig að það sé eitthvað áfall fyrir starfs-

fólk lífeyrissjóðanna sjálfra, þetta er áfall fyrir sjóðsfélagana sem þurfa

að rýra sínar framtíðartekjur. Þetta er áfall fyrir þjóðina sem ætlaði að

byggja upp þriggja stoða kerfi og þriðja stoðin hafði alla burði til að

létta á fyrstu stoðinni, almannatryggingkerfinu, sem við borgum jú

með sköttunum. Ef við drögum verulega úr sparnaði erum við að

ýta byrðunum á framtíðina. Persónulega finnst mér þetta vera skref

til baka og ég vona innilega að við séum ekki að ganga endanlega

frá þessari þriðju stoð. Ég óttast samt að við séum komin langt á

leið með að eyðileggja þetta. Tiltrú sjóðsfélaga á sparnað er að

minnka en ég held að það sé hægt að byggja þetta upp aftur. Margir

sem eru að taka út séreignasparnað sinn eru enn að greiða í sjóðina.

Ég held því að það sé ekki endanlega búið að eyðileggja þetta en

það er búið að höggva stór skörð í þetta sparnaðarform.“

Samfélagslegar skyldur lífeyrissjóðanna

Oft er talað um að lífeyrissjóðirnir eigi að taka virkan þátt í uppbygg-

ingarstarfinu með því að fjármagna framkvæmdir af ólíkum toga. Þar

hafa verið nefnd til sögunnar bygging Landsspítalans, Vaðlaheiðar-

göng, samgöngumiðstöð í Reykjavík og sitthvað fleira. Ólafur hefur

ásamt fleirum unnið að því að skilgreina slík verkefni m.a. á grundvelli

Stöðugleikasáttmálans. Nýverið var undirrituð sérstök viljayfirlýsing

um þátttöku lífeyrissjóða í byggingu Landsspítalans. „Þessi yfirlýsing

er mikilvæg,“ segir Ólafur, „því Stöðugleikasáttmálinn svokallaði

bindur ekki stjórnir einstakra lífeyrissjóða til eins eða neins. Þess

vegna þurfti stjórn Stafa að ákveða hvort hún vildi taka þátt í þessu

verkefni fyrir sitt leyti. Með undirritun viljayfirlýsingarinnar hefur stjórn

sjóðsins lýst yfir vilja til að meta arðsemina, áhættuna og getu okkar

til að taka þátt í því. Undirritun tuttugu lífeyrissjóða er því mikilvæg fyrir

ríkið sem annars þyrfti að leggja mikla peninga í undirbúning á verkefni

sem hugsanlega var lítill vilji fyrir.“

Hvað segir Ólafur um samfélagslegar skyldur lífeyrissjóðanna?

Sumir, þar á meðal Ögmundur Jónasson, alþingismaður, hafa

gengið svo langt að segja að sjóðirnir eigi að taka þátt í rekstri vel-

Sjóðsfélagarnir verða að semja við sjálfa sig
- rætt við Ólaf Sigurðsson, framkvæmdastjóra Lífeyrissjóðsins Stafa

Ólafur Sigurðsson framkvæmdastjóri
Lífeyrissjóðsins Stafa
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ferðarkerfisins meðan mesti vandinn gangi yfir. „Lögin eru mjög skýr.

Lífeyrissjóðunum ber að ávaxta eignina með tilliti til bestu kjara og

áhættu á hverjum tíma.  Sjóðirnir eru teknir út árlega og skuldbind-

ingarnar eru metnar á hverjum tíma með tilliti til 3,5% ávöxtunarkröfu,

þannig að ef við setjum peninga í eitthvað sem skilar okkur ekki að

minnsta kosti því, þá leiðir það einungis til skerðingar á réttindum.

Sá sem leggur til að við leggjum til hliðar peninga í eitthvað sem ekki

skilar ávöxtun, hann er í raun að leggja til skerðingu á lífeyrisrétt-

indum. Stjórnir lífeyrissjóða hafa enga heimild til að verða við því.

Það væri lögbrot ef við ætluðum að leggja peninga í eitthvað slíkt.“

Ólafur segir að það sé raunar talsverður munur á lífeyrissjóðum op-

inberra starfmanna og launafólks á almennum markaði.  „Réttindi

opinberra starfsmanna eru lögvarin að þessu leyti. Því er ólíkt farið á

almenna markaðnum þar sem sjóðirnir bera ábyrgð á réttindum með

iðgjöldum. Það þyrfti að breyta lögum til að við gætum svo mikið

sem tekið þetta til umræðu.“

Ólafi finnst ekkert því til fyrirstöðu að sjóðirnir taki þátt í því t.d. að

fjármagna byggingu hjúkrunarheimila, eða annarra sambærilegra

stofnana. Hins vegar óttist margir, að reksturinn lenti líka á sjóðunum.

Þeir geti ekki og megi ekki komast í þá stöðu að fara að reka slíkar

stofnanir, ráða starfsfólk og þess háttar. „Það verður að vanda sig

fyrirfram við að gera skýran greinarmun á húsnæðinu og rekstrinum.

Til þess að húsið skili a.m.k. 3,5% ávöxtun, þá þarf einhver að vera

tilbúinn til að leigja og það þarf að vera í húsinu starfsemi sem er

tryggð til langs tíma. Ef ríki eða sveitarfélög vilja tryggja starfsemina,

þá eru sjóðirnir tilbúnir til að taka þátt í uppbyggingunni. Lífeyr-

issjóðirnir hafa fyrst og fremst verið lánveitendur til sjóðfélaga, þar

sem fasteignin er lögð að veði, en við höfum ekki mikið verið að

byggja eða kaupa fasteignir. Það er samt ekkert í regluverkinu sem

bannar það. Ef eigandinn og rekstraraðilinn ná góðum samningi við

sveitarfélag eða ríki, þá er ekkert ólíklegt að menn nái saman.“

Gagnrýnin oft mjög grunn

Í kjölfar efnahagshrunsins hafa margir talað um lífeyrissjóðina eins

og sökudólga í atburðarásinni, stillt þeim upp eins og hverjum öðrum

eigendum fjármagns. Getur verið að menn hafi sofið á verðinum og

ekki lagt nógu mikla áherslu á að upplýsa sjóðfélagana um hlutverk

sjóðanna? Ólafur segir markaðssetningu hlutverk Landssamtaka líf-

eyrissjóðanna. Landssamtökin hafi í kjölfar hrunsins reynt af veikum

mætti að svara gagnrýni og oftar en ekki upplifað, að blaðamenn og

dagskrárgerðarfólk hafi hvorki áhuga á né vilja til að gefa forsvars-

mönnum lífeyrissjóðanna tækifæri á að upplýsa og svara fyrir sig.

Umfjöllun hafi að miklu leyti verið á netmiðlum og bloggi og í

spjallþáttum hafi umfjöllunin verið mjög einhliða og þegar farið hafi

verið fram á að fá að bregðast við eða svara, þá hefur því verið

hafnað. Gagnrýnin sé oft mjög grunn. „Það heyrist mikið í skuldurum.

Það heyrist lítið í þeim sem eiga sína miklu eign í lífeyrissjóðunum en

skulda lítið. Þegar þeir sem skulda mikið vilja fá eitthvað af sínum

skuldum niðurfellt, þá þurfa þeir sem eiga eignirnar í sjóðnum að

svara, en ekki framkvæmdastjóri  eða stjórn. Við getum ekki ákveðið

að færa niður skuldir um 20 eða 30%. Það þurfa allir sjóðfélagar að

taka þá umræðu. Okkar hlutverk er að leiða þá saman. Þar með er

ég alls ekki að gera lítið úr vanda margra skuldara, bara að benda á

að það eru  tvær hliðar á þessum peningi. Meira en 10% af

sjóðfélagalánum hafa verið fryst. Líklega eru um 15% af þeim sem

skulda sjóðnum í vandræðum. Verst sett er unga fólkið sem er að

koma inn á fasteignamarkaðinn í fyrsta skipti og hefur þurft að skuld-

setja sig mikið til að komast yfir t.d. tveggja herbergja íbúð. Þeir

sjóðfélagar sem eru búnir að eiga sína eign lengur, þeir hafa frekar

borð fyrir báru.“ 

Aðspurður um hvort aðgerðir ríkisstjórnarinnar til hjálpar skuld-

settum heimilum muni koma að gagni, þá segir Ólafur að þær muni

vafalaust hjálpa einhverjum. „Bara frystingin hefur gert það að

verkum að fólk er ekki að missa fasteignir þótt greiðslugeta sé ekki

til staðar. Ef atvinnustigið lagast ekki og það verður áframhaldandi

atvinnuleysi, þá gæti þurft önnur  og víðtækari úrræði, sem þýða að

lán verði færð niður. Sérstaka greiðsluaðlögun þarf að vinna lán fyrir

lán en ekki með almennum hætti. Þá er reynt að taka á hverju láni

með vönduðum hætti í stað þess að færa lánin niður yfir línuna og

sjá svo til.“

Því er stundum haldið fram að verðtryggingin eigi sök á slæmri

stöðu margra sem skulda í íbúðarhúsnæði. Ólafur segir að verðbólga

sé einn af áhættuþáttunum í rekstri lífeyrissjóða. Meðan skuldbind-

ingar lífeyrissjóðanna séu verðtryggðar, þá verði þeir að verðtryggja

eignirnar líka, a.m.k. að einhverju marki. Það þurfi að koma í veg fyrir

að verðbólguskot rýri eignir þeirra á stutum tíma. „Við þurfum ekki

annað en að líta aftur til reynslunnar frá áttunda áratugnum þegar

eignir brunnu upp á verðbólgubáli og skuldbindingar hækkuðu og

hækkuðu. Það leiddi ekki til neins annars en skerðingar. Ef

verðtrygging lána verður afnumin, verður að skoða verðtryggingu líf-

eyris á sama tíma. Að öðrum kosti erum við að auka verðbólguá-

hættu lífeyrissjóðanna verulega. Hún hefur verið að aukast, því

möguleikar lífeyrisjsóða til að verðtryggja sig hafa verið að minnka.

Ríkið hefur ekki gefið út verðtryggt skuldabréf í háa herrans tíð. Sveit-

arfélög hafa lengi vel sótt peninga í erlenda mynt, þótt það sé að

minnka. Verðtryggð króna er því stór hluti af kerfinu ennþá. Bankarnir

hafa boðið upp á óverðtryggð lán, en fáir nota þau. Vextirnir hafa

verið háir og ég held að skýringin sé sú að fólk vill jafnari greiðslu-

byrði. Við getum ekki valið bæði. Þegar skuldbindingin hækkar um

16%, þá er ekki hægt að standa undir því nema eignin hækki á móti.

Sjóðfélagarnir verða því að semja við sjálfa sig. Ef þeir vilja létta á í

þennan enda, þá verða þeir að skerða í hinn endann líka.“ 

Ólafur er bjartsýnn á framtíðina, þrátt fyrir tímabundinn vanda.

Hlutirnir gangi að vísu hægt fyrir sig og það sé mikil óvissa, eins og

t.d. varðandi Icesave. „Ef maður horfir aftur á móti á stóru myndina,

þá erum við ung þjóð miðað við margar. Á Ítalíu eru t.d. tveir vinnandi

á móti einum lífeyrisþega. Hér eru þetta fjórir og hálfur vinnandi á

móti einum lífeyrisþega. Geta okkar til að taka á þessu er miklu betri

en margra annarra þjóða. Við eigum miklar auðlindir, í orku, ferkst

vatn og auðlindir í sjó. Innviðirnir eru sterkir, gatnakerfi, fráveita, raf-

magn, hiti, heilbrigðisþjónusta og þess háttar er þannig að það er

ekki hægt að kvarta. Þegar síldin hrundi um 1968, þá vorum við ekki

eins vel í stakk búin til að mæta áföllum og núna. Ef okkur tekst að

byggja upp lífeyrissjóðakerfið áfram, þá verðum við eftir 25 ár með

lífeyrisþega með full réttindi og greiða skatta. Þá erum við í góðum

málum“, segir Ólafur að lokum. 
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Sæmund og Heiðrúnu þekkja flestir rafiðnaðarmenn sem komið

hafa á orlofssvæðið á Skógarnesi. Þar eru þau meira og minna

allt árið og þjónusta gesti á svæðinu og sjá um að allt sé eins

og það á að vera. Uppbyggingin á svæðinu  undanfarin ár hefur

að miklu leyti verið í höndum Sæmundar og við hittum hann eitt

fimmtudagssíðdegi í Reykjavík en það leyndi sér samt ekki

meðan á spjallinu stóð að hann gat varla beðið eftir að komast

austur aftur.

Sæmundur Hrólfsson er rafvirki og vann lengst af norður á Akureyri

enda Skagfirðingur að uppruna. „Ég er fæddur í Kolgröf í Skagafirði

árið 1948 og var í Skagafirðinum fram yfir fermingu. Þá fór ég til

Akur eyrar í skóla. Ég var þar í iðnskóla og lærði rafvirkjun, vann um

tíma á Sauðárkróki og á Akureyri en síðan lengi hjá Sambandinu á

Akureyri.“

Síðustu árin sem Sambandið starfaði var það í samvinnu við Ála-

foss. „Ég var búinn að vera með verkstæði frá 1988, hætti sem

starfsmaður hjá SÍS en vann fyrir þá eftir að þetta fór að snúast illa.

Það endaði síðan með því að fara á hvolf.“ Sæmundur segir að

ástæður þess að Sambandið fór á hvolf, eins og hann orðar það,

hafi verið margar og flóknar. „Það hefur sjálfsagt verið eitthvað að

stjórninni. Ekkert fyrirtæki hafði þá aðstöðu sem þeir höfðu á sínum

tíma. Þeir höfðu algera einokun á sumum sviðum þannig að það er

ótrúlegt að þeim hafi tekist að keyra þetta í þrot. Það var mannanna

verk, ákvarðanirnar voru teknar af mönnum. Kerfið var þannig sett

upp að menn gátu tekið afdrifaríkar og rangar ákvarðanir.“

Margt líkt

Það er e.t.v. langsótt að bera saman Samband íslenskra samvinnu-

félaga og Rafiðnaðarsamband Íslands. Annað var samvinnufélag

framleiðenda og að einhverju leyti neytenda, en hitt, RSÍ, er félags-

skapur launafólks. Hvort tveggja byggir samt á félagslegum grunni

og þegar Sæmundur er spurður hvort hann sjái einhverja hliðstæðu

segir hann svo vera. „Það er margt líkt þótt menn séu að fást við

ólíka hluti. Það var mjög hlý hugsun til fólks hjá mörgum af yfir-

mönnum Sambandsins líkt og hjá stjórnendum Rafiðnaðarsam-

bandsins.“ 

Þrátt fyrir að hafa unnið jafn mikið fyrir félagasamtök og raun ber

vitni segist Sæmundur ekki hafa verið mjög virkur í félagsstörfunum

hjá rafiðnaðarmönnum fyrir norðan. „Ég var bara virkur í vinnunni.“

Úr rafvirkjun í að slá gras

Sæmundur segir að það hafi verið talverð viðbrigði að fara úr starfi

rafvirkja fyrir norðan og flytja nánast í sveit fyrir sunnan. „Kannski var

bara ágætt að breyta til. Það var ekki ákveðið að við myndum aldrei

flytja í burtu þó við byggjum fyrir norðan. Það var ekkert lögmál að

vera þar alla tíð en það voru talsverð viðbrigði að fara úr rafvirkjuninni

í að slá gras.“ 

Á Skógarnesi er nýbúið að byggja 10 hús. Fyrir voru fjögur eldri

hús sem voru seld í burtu og verið er að byggja fjögur í staðinn.

Þessu til viðbótar er eitt stórt orlofshús. Sæmundur segir að það hafi

talsvert breyst frá því að þau Heiðrún komu þangað fyrst. Fyrstu árin

hafi þetta verið þrír mánuðir að sumri og lítils háttar leiga á veturna.

„Það fór svo fljótt að breytast í töluvert mikla leigu á veturna en húsin

voru þá bara fimm. Þá var tjaldstæðið opnað og það hefur stækkað

mikið á stuttum tíma. Það er ekkert óalgengt að fjöldi gesta á tjald -

stæðinu fari upp í þúsund um helgar að sumri til. Það er orðið óskap-

lega þröngt þegar komnir eru 1500 gestir.

Það er hægt að stækka tjaldsvæðið en ég er ekki viss um að það

sé vilji til þess. Það er gríðarlega mikið álag á svæðinu nú þegar. Það

„Við vorum ekkert voðalega gáfaðir í þessu...“
- segir Sæmundur Hrólfsson staðarhaldari á Skógarnesi um hönnun golfvallarins

Það hefur orðið gríðarleg uppbygging í Skógarnesi

Tjaldstæðið er fullt allar helgar og nýju húisin í byggingu hér neðar
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var sérstakt ástand á tjaldstæðinu síðasta sumar og verður trúlega

áfram.“

Félagsmenn koma alls staðar að af landinu á Skógarnes, þótt hlut-

fallið sé hæst af suðvesturhorninu. Þar býr stærstur hluti félags-

manna þannig að það er ekki óeðlilegt. Það koma samt margir

annars staðar að, bæði í húsin og á tjaldstæðið. Húsin eru fullbókuð

allt sumarið og mjög mikið yfir veturinn. Það eru fáar helgar yfir vet-

urinn sem þau eru ekki í útleigu. 

Friðsælt og barnvænt

Þegar spurt er hvert sé helsta aðdráttaraflið á svæðinu stendur ekki

á svari. „Friður!“ Og bætir við: „Svæðið er skógi vaxið og mjög

friðsælt og barnvænt. Það er talsvert mikið af leiktækjum og börn

geta verið frjáls. Best er kyrrðin og staðsetningin, mikið frjálsræði og

maður getur verið vinnandi úti og alltaf í góðum félagsskap, bæði

þegar allt er fullt af fólki og  ekki síður þegar við erum tvö ein,“ segir

Sæmundur og brosir. „Okkur líður óskaplega vel á Skógarnesi og

viljum helst hvergi annars staðar vera.“

Skógarnes er umflotið vatni á þrjá vegu. Sæmundur segir að þar

sé dálítil veiði á stöng fyrri hluta sumars. „Þegar fer að líða á sumarið

hefur fiskurinn nóg að éta og tekur síður. Annars hefur vatnið verið

nytjað frá alda öðli og er enn nytjað frá Útey. Við þurfum samt alltaf

að gæta okkar á vatninu, það er stórhættulegt, þó það líti sakleysi-

lega út. Það getur hvesst og bátum hvolft. Við höfum þurft að hjálpa

fólki sem hefur lent í vatninu og fólk hefur drukknað í því þótt það

hafi sem betur fer ekki gerst meðan við höfum verið þar. Vatnið getur

verið mjög grimmt og það getur gerst á mjög stuttum tíma. Fólk

ræður ekkert við plastbátana ef það hvessir. Síðan fer fólk út á ís og

það er alltaf hættulegt. Þú veist aldrei hvar vökin er. Maður hefur séð

ísinn bogna hressilega ef margir fara út á hann einu.“

Sæmundur er spurður hvort þetta sé aldrei erfitt. „Sennilega eru

vökurnar erfiðastar yfir sumarið. Það er mikið af fólki og maður þarf

að vera vakandi og fylgjast með. Það er engin stimpilklukka og oft

vakað lengi. Það hefur aukist að hingað komi óæskilegt fólk  sem á

ekkert erindi, mest er þetta þó fólk sem maður kannast við og kemur

aftur og aftur. Þetta er því öðruvísi en mörg önnur vinna. Svo erum

við að hitta fólk sem er í fríi en ekki í vinnunni. Það gerir þetta líka

öðruvísi. Menn eru ekki í stressi út af vinnu.“

Allt hefur þetta gengið stórslysalaust fyrir sig þótt fjöldinn sé oft

mikill. Þetta er yfirleitt gott fólk, þó að sjálfsögðu geti eitthvað komið

fyrir hjá öllum þessum fjölda. „Það er mjög sjaldan að maður sjái

drukkið fólk og lítið um vandamál vegna drykkju. Ef persónuleg

vandamál koma upp hjá fólki reynir það yfirleitt að leysa þau sjálft.

Fólki virðist líða vel þarna og það er ekkert yfirleitt í góðu skapi. Ég

hef aldrei þurft að ganga á milli í átökum og held að ég gerði það

ekki þó til þess kæmi. Ég er engin lögga. Ég hef samt þurft að tala

við fólk og það hefur, held ég, gengið bærilega .“ Aðal vandamálið

er lausaganga hunda á svæðinu sem er að sjálfsögðu bönnuð.

Gott fyrir útivistina

Undanfarið hefur verið unnið að því að útbúa 9 holu golfvöll á

svæðinu. „Þetta er gott fyrir útivistina, fólk getur tekið kylfuna sína,

gengið niður á völl og farið að leika sér,“ segir Sæmundur. „Þessi

völlur er hugarfóstur Guðmundar Gunnarssonar. Við erum alltaf að

bæta og betrumbæta hann á hverju ári. Völlurinn var teiknaður fyrir-

fram að litlu leyti, svo fórum við Guðmundur og rákum niður hæla.

Þá var byrjað að tæta. Síðan hefur þetta þróast svolítið í takt við

aðstæður því auðvitað er þetta völlur til að leika sér á, en ekki „pró-

fessjónal“ völlur. Við vorum ekkert voðalega gáfaðir í þessu og kunn -

um ekki mikið,“ segir Sæmundur kíminn á svip. „Eitthvað gátum við

lesið okkur til og svo eru margir sérfræðingar á Íslandi sem geta gefið

okkur ráð. Þeir gefa samt ekki allir sömu ráðin en það er allt í lagi.

Völlurinn er mikið notaður og félagarnir kunna vel að meta þetta.“

Reyni stundum að gera eitthvað sjálfur!

Að lokum er Sæmundur spurður hvað sé helst framundan. Hann

segir að vinnan nú felist aðallega í að hafa umsjón með þeim fjórum

húsum sem verið er að byggja. „Það þarf að gera nýjar götur, setja

nýjar lagnir fyrir rafmagn, tölvukerfi og annað sem þarf til að koma

þessu heim og saman. Það felst bæði í að halda utan um það sem

aðrir gera og svo reynir maður stundum að gera eitthvað sjálfur.“ 

Sæmi og Heiða voru heiðruð á Skógarnesi síðasta vorSæmi brennustjóri á fjölskylduhátíðinni 2008
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Í haust voru haldnir fjölmargir félagsfundir rafiðnarmanna

víðsvegar um landið. Þessir fundir voru afar vel sóttir eins og

myndirnar hér sýna og á þeim sköpuðust jákvæðar umræður

þar sem fjölmargt bar á góma. Fjallað var um uppsagnir og

aðilaskipti, skipulag RSÍ, skattamál, endurnýjun kjarasamninga,

niðurstöður í launakönnun, lífeyrismál og margt fleira.

Á þessum fundum barst oft í tal hve fjölmiðlaumræðan er röng

og misvísandi. Af henni mætti ætla að allt væri í kaldakoli í at-

vinnulífinu en ekki síður innan verkalýðshreyfingarinnar. Mætingin

og andinn á þessum félagsfundum afsanna þá kenningu ræki-

lega. Fundirnir bera vott um þróttmikið starf og jákvæð viðhorf

félagsmanna Rafiðnaðarsambandsins.

Nokkrir félagsmenn voru teknir tali eftir fundinn á Akureyri 28.

október sl. 

„Bjartsýnni með tilkomu Becromal“
– segir Aðalgeir Hallgrímsson sem hefur unnið hjá Ljósgjafanum

í næstum 20 ár.

Aðalgeir Hallgrímsson starfar hjá Ljósgjafanum en þar starfa

um 50 manns í allt, að meðtalinni verslun og viðgerðum á heim-

ilistækjum. Þar hefur hann starfað í rúm 20 ár með nokkurra ára

hléi. Aðalgeir er fæddur í Kópavogi en hefur verið á Akureyri

lengst af. 

Aðspurður um ástandið

segir hann það ótrúlega

gott hjá því fyrirtæki sem

hann starfar hjá.„Stór hluti

af verkefnum okkar er

þjónusta við fyrirtæki og

þess háttar. Fyrirtækið

he fur haldið þeirri línu

grimmt að fara ekki um of

í verktakastarfsemi og

stórframkvæmdir. Aðal -

áherslan er að þjónusta

fyrirtæki.“

Megnið af þjónustunni

er á Akureyrarsvæðinu.

Þeir sem hafa þjónustað bændur, eins og við uppsetningu á

mjaltakerfum og slíku, eru meira á ferð og flugi.

Aðalgeir er sæmilega bjartsýnn á framtíðarhorfurnar. „Mér lýst

í sjálfu sér ekkert svo illa á þær. Það fer að vísu að vanta fleiri kjöl-

festuverkefni en með tilkomu Becromal er maður mun bjartsýnni

og þeir ætla að stækka verksmiðjuna. Þar verður talsvert mikið að

gera“, segir Aðalgeir og er rokinn í vinnuna.

„Það er bjart framundan“
– segir Jónas Þór Óskarsson

Jónas Þór Óskarsson vinnur hjá Ljósgjafanum hefur nýlokið

námi í rafvirkjun

Aðspurður segir Jónas

Þór að staðan sé dálítið

önnur nú en þegar hann

hóf nám, þó það sé ekki

langt síðan. Honum líst

samt ekki illa á fram-

haldið. „Mér líst bara vel

á þetta. Auðvitað er þetta

allt öðruvísi en ég hélt en

maður reynir að gera sitt

besta og lærir eitt hvað

nýtt á hverjum degi.“  

Jónas Þór er Dalvíking -

ur, en lærði í Verkmennta -

skólanum á Akureyri og vann fyrstu tvö sumrin á Dalvík en býr á

Akureyri í dag. „Ég sé fram á að vera hér næstu árin og læra

eitthvað meira í mínu fagi. Ég ætla að byrja á að taka það sem

kallast tæknistúdent svo ég komist inn í háskóla. Ég þarf ekki að

bæta við mig nema tæpum tveimur önnum því ég var með íþrótta-

brautina líka.“ Ekki er að merkja neina bölsýni hjá Jónasi, Því hann

lýkur spjallinu á að segja: „Það er bjart framundan.“

Jákvæður og uppbyggilegur tónn á félagsfundum
rafiðnaðarmanna

Aðalgeir Hallgrímsson

Jónas Þór Óskarsson

Frá fundinum á Ísafirði

Vel mætt á Sauðárkróki
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„Þokkalegt á innanlandsmarkaði“
– segir Reynir Jónsson hjá Ljósgjafanum

Reynir Jónsson vinnur

við þjónustu hjá Ljós-

gjafanum. 

Hann segist ekki finna

mikið fyrir minnkandi eftir-

spurn. Hann viti þó til

þess að hún hafi minnkað

talsvert hjá þeim sem

vinni við nýbyggingar.

Reynir er sæmilega bjart -

sýnn á horfurnar. „Það

virðist allt vera þokkalegt

í sölu á innanlandsmark -

aði,“ seg ir hann. „Við erum mest í bjórverksmiðjunni, það er bara

aukning þar. Síðan höfum við verið í kjötvinnslunum og að þjón-

usta bensínstöðvarnar og fyrirtæki í bænum og nágrenninu.“ 

Hins vegar hætti öll þjónusta við bændur með hruninu. „Það var

bara slökkt á öllu, allt í einu. Ég held að skuldsetningin í land-

búnaði hafi orsakað það að bændur, a.m.k. kúabændur, hafa ekk -

ert svigrúm“, segir Reynir að lokum. 

Reynir Jónsson

Frá Akranesfundinum Björn Ágúst dreifði upplýsingum í Keflavík

Fullt hús á fundinum í Reykjavík

Frá fundinum á Reyðarfirði. Björn Ágúst fjallar um stöðuna

Guðmundur fer yfir stöðuna á Akureyri
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Á síðustu öld voru fjarskiptakerfi í íbúðarhúsnæði óverulegur

þáttur af rafkerfi húsa. En nú er öldin önnur og enginn þáttur

byggingariðnaðarins hefur aukist jafn mikið og fjarskiptakerfin.

Áður fyrr þótti einn símatengill og einn sjónvarpstengill í íbúð nægjan -

legt auk dyrabjöllu. Nú eru kröfurnar að minnst kosti tveir fjarskipta-

tenglar í öllum íveruherbergjum íbúðar og valmöguleikarnir um

uppbyggingu kerfis eru margvíslegir:

• Sjónvarp um hefðbundið loftnet, örbylgjuloftnet, gervihnatta-

loftnet, breiðbandið, ADSL eða ljósleiðara.

• Tölvunet sem tengist internetinu um símavír, þráðlaust sam-

band eða um ljósleiðara.

• Sími sem tengist símstöð um símavír, tölvunet eða ljósleiðara.

• Öryggiskerfi ýmist staðbundið eða sem tengist öryggismiðstöð.

• Hússtjórnarkerfi með margvíslegum stýringum.

Þessi þróun átti sér stað á stuttu árabili sem afleiðing af stafrænu

tæknibyltingunni á tíunda áratug síðustu aldar. Uppbygging kerfanna

er orðin flóknari en áður auk þess sem tæknibúnaðurinn er við -

kvæmari og gerir meiri kröfur um að handverkið sé í lagi. Með til-

komu aukinna fjarskipta hefur hætta á truflunum

frá öðrum fjarskiptum einnig aukist mikið.

Það er ekki á færi almenns notanda að meta

hvaða tæknilausn hentar best fyrir fjarskiptakerfið

í íbúð hans heldur verður hann að treysta á

ráðgjöf fagmanna. Til að vel megi fara er

nauðsyn legt að fagmenn hafi sameiginlegar reglur

um kerfisuppbyggingu og frágang kerfa  auk þess

að til þurfa að vera til reglur um tilboðsgerð og

uppgjör verka. Síðastliðin ár hefur verið unnið að

gerð slíkra reglna sem nú eru komnar út. Þessar

reglur eru þrenns konar:

• Reglur um innanhússfjarskiptalagnir; Útgefið

af Póst- og fjarskiptastofnun.

• ÍST-150:2000 Raf- og fjarskiptalagnir fyrir

íbúðarhúsnæði; Staðall frá Staðlaráði Ís-

lands.

• TS 151:2009 Tæknireglur um fjarskiptalagnir í íbúðarhúsnæði;

Útgefnar af Staðlaráði Íslands.

Póst og fjarskiptastofnun: Reglur um innanhússfjarskiptalagnir

Árið 2003 gaf Póst- og fjarskiptastofnun út reglur um innanhússfjar-

skiptalagnir. Sam  kvæmt lögum um fjarskipti frá 1999 enda heim-

taugar fjarskiptafyrirtækja í inntakskassa bygg inga en lagnir

innanhúss frá inntakskassa eru á ábyrgð húseigenda. 

Markmiðið með reglunum er að tryggja vernd fjarskipta með því

að stuðla að vönduðum frágangi innan húss lagna sem koma á í veg

fyrir misnotkun á fjarskiptaþjónustu og að tryggja jafnræði fjarskipta -

fyrir tækja að því er varðar aðgang að innanhússlögnum. Nýtt í

þessum reglum er að skýrt er kveðið á um hverjir megi starfa við fjar-

skiptakerfi eða eins og segir orðrétt í reglunum: „Í fjölbýlishúsum og

atvinnuhúsnæði þar sem fleiri en einn áskrifandi er staðsettur í sama

húsi skulu húskassar og greinikassar vera innsiglaðir. Engum er

heimilt að rjúfa slík innsigli nema fjarskipta fyrirtæki, iðnmeistara sem

hefur réttindi til að vinna við fjarskiptalagnir eða starfsmönnum þeirra

sem hafa lögmæta ástæðu til aðgangs að innanhússlögnum í sam-

ræmi við reglurnar. Þegar viðkomandi hefur lokið vinnu við kassann

skal hann innsigla hann aftur tafarlaust.“ Reglur um innanhússfjar-

skiptalagnir er hægt að nálgast á vefsíðu Póst- og fjarskiptastofn-

unar, www.pfs.is

ÍST-150:2009 Raf- og fjarskiptalagnir fyrir íbúðarhúsnæði

ÍST-150:2009 er staðall sem upphaflega var gefinn út af Staðlaráði

Íslands árið 2002 en endurunninn og endurútgefinn 2009. Þetta er

staðall sem fyrst og fremst er ætlaður raflagnahönnuðum og rafverk -

tökum sem vinna við lagnir á frumstigi byggingarinnar. Þar koma

fram reglur um lagnauppbygg ingu, pípusverleika og skápastærðir

fyrir fjarskiptalagnir. Einnig er kveðið á um að tveir fjar skipta tenglar

að lágmarki skuli vera í hverju íveruherbergi íbúðar. 

ÍS-150 staðalinn er hægt að kaupa hjá Staðlaráði Íslands.

TS 151:2009 Tæknireglur um fjarskiptalagnir í íbúðarhúsnæði

Árið 2003 var efnt til samstarfs um að koma upp vinnureglum

varðandi þessi tækni- og við skiptamál að frumkvæði  félaga og fyr-

irtækja á Íslandi sem eiga hagsmuna að gæta á sviði fjarskiptalagna.

Eftir mikla undirbúningsvinnu þessara aðila var ákveðið að leita til
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Fjarskiptalagnir í íbúðahúsnæði
Örlygur Jónatansson fjallar um nýjar tæknireglur

Skýringarmyndir eru í TS-151 tæknireglunum. Þessi mynd sýnir kerf-

isuppbyggingu fjarskiptalagna í einbýlishúsi.
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Staðlaráðs Íslands um að standa að útgáfu tæknireglnanna. Fyrir-

tækin sem staðið hafa að undirbúningsvinnunni eru:

• 365 Miðlar

• Gagnaveita Reykjavíkur

• RÚV

• Neytendasamtökin

• Samstarfsnefnd söluaðila raflagna- og raftengiefnis

• SART (Samtök atvinnurekenda í raf- og tölvuiðnaði)

• Síminn

• Vodafone

Þessir aðilar gerðu í upphafi með sér samkomulag sem hefur það

að meginmarkmiði að: 

• Kaupandi/notandi fjarskiptakerfa fái fjarskiptaþjónustu í sam-

ræmi við óskir sínar og fái notið þeirrar fjarskipta- og

upplýsingatækni á heimili sínu sem í boði er og verður á kom-

andi árum. 

• Sjónvarps- og hljóðvarpsstöðvar, rekstraraðilar kapal- og ör-

bylgjudreifikerfa, símafyrirtæki og aðrir sem reka fjarskiptadreifi-

kerfi fyrir almenning séu öruggir um að dagskrá þeirra og

fjarskiptamerki skili sér með hámarksgæðum. 

• Verktakar sem taka að sér lagnavinnu og tengingar hafi

staðlaðar kröfur um framkvæmd verksins og frágang á lögnum 

• Efnissalar hafi staðlaða viðmiðun um lágmarksgæði tengiefnis.  

• Reglur séu til um hvernig leysa skuli deilur sem upp kunna að

koma í viðskiptum. 

Tæknireglurnar eru ætlaðar til að auðvelda hönnuðum, kaup endum

og seljendum fjarskiptakerfa að hafa sameiginlega forskrift af því

hvað fjar skiptakerfi þarf að bjóða til að skila notandanum fullum

gæðum, fyrir nýbyggingar, endurnýj un á eldri kerfum eða varð andi

viðhald kerfa. Reglurnar fjalla um hönnun, efnisval, handverk og skil

á verki. Þær byggja á samevrópskum stöðlum svo sem CENELEC-

stöðlunum, íslenska staðl inum ÍST-150, reglum Póst- og fjarskipta-

stofnunar um innanhúss fjarskiptalagnir og reglum um handverk og

frágang sem settar eru af vinnu nefnd þessara reglna.

Ef verkið  er unnið samkvæmt tæknireglunum tryggir kaupandinn

sér að efnis val uppfylli staðla, kerfið sé hannað samkvæmt stöðlum,

fylgt sé reglum Póst- og fjarskiptastofnunar um innanhúss fjarskipta-

lagnir, handverkið unnið samkvæmt reglum vinnunefndar og að hann

geti fengið gögn í hendurnar (teikningu, mælinga skýrslu) að loknu

verki. Ef tekið er fram í útboði að verkið skuli unnið samkvæmt TS-

151 tæknireglunum tryggir kaupandinn sér ofangreind gæði.

Tæknireglurnar skiptast upp í eftirtalda kafla:

• Kerfisuppbygging

• Strengjalagnir

• Net- og símalagnir

• Ljósleiðaralagnir til heimila

• Ljósleiðaralagnir með koax-strengjum

• Lagnir fyrir hússtjórnarkefi

• Tækniskýrslur

• Flokkun húsnæðis með tilliti til fjarskiptalagna

TS-151 tæknireglurnar er hægt að kaupa hjá Staðlaráði Íslands

Regluverkið er tilbúið – atvinnu- og notendamarkaðurinn á

næsta leik

Stórum áfanga var náð á sviði fjarskiptalagna með tilkomu þessara

reglna og staðals. Forsenda þess að hægt sé að vinna verkin á fag-

legan og hagstæðan hátt er að leikreglurnar liggi fyrir. Hönnuðir hafa

nú viðurkenndar forsendur fyrir hönnuninni og innflytjendur raflagna-

efnis og verktakar hafa sameiginleg viðmið við tilboðsgerð. Niður -

staðan á því að vera betri og hagstæðari lausn fyrir kaupandann.

Sem dæmi um nýjungar í tæknireglunum þá flokka þær fjarskipta-

kerfi upp í gæðaflokka. Ætlunin er að fasteignamarkaðurinn taki

þessa hluti inn í mat á verðgildi fasteigna þannig að fjárfesting í full-

komnu fjarskiptakerfi íbúðar auki verðgildi hennar. Gæðaflokkarnir

eru þessir:

• C = Grunnflokkur:  Lágmarks fjarskiptalagnir fyrir allt nýbyggt

íbúðarhúsnæði.

• B = Gæðaflokkur:  Inniheldur sama og C auk öryggiskerfis.

• A = Eðalflokkur:  Inniheldur sama og B auk hússtjórnarkerfis.

• E = Eldri borgarar: Inniheldur sama og B auk þess að gert er

ráð fyrir tengingum við ýmis lækningatæki, neyðarhnapp og

lífskynjara. Jafnframt er gert ráð fyrir ýmsum búnaði sem eykur

þægindi íbúa t.d. að ljós kvikni sjálfkrafa þegar farið er á

baðherbergið.

Nýjung er að gert er ráð fyrir að tækjaskápur sé í hverri íbúð. Stærð

skápsins fer eftir gæðaflokki kerfisins. Allar lagnir eru miðkerfislagnir

(stjörnulagnir) þar sem miðpunkturinn er í tækjaskápnum. Reiknað

er með að rafverktaki skili strengjum með annan enda tengdan í

viðeigandi tengil í herbergi íbúðar og hinn við tengilista í tækjaskáp.

Innihald tækjaskáps er síðan keypt af eiganda íbúðarinnar, þar sem

valmöguleikar eru margir.

Tæknireglurnar gera kröfur um að allar fjarskiptalagnir séu mældar

að loknu verki og tækniskýrslu skilað. Margt fleira má nefna sem of

langt mál er að fjalla um hér. Samtals eru reglurnar um 40 síður til

aflestrar með mörgum tilvitnunum í Evrópustaðla. 

Rafiðnaðarskólinn býður námskeið í tæknireglum í fjarskipta-

lögnum

Til að auðvelda rafiðnaðarmönnum að tileinka sér nýjar vinnureglur

hefur Rafiðnaðarskólinn sett upp námskeið sem kallast Tæknireglur

um fjarskiptalagnir í íbúðarhúsnæði. Um tvenns konar námskeið er

að ræða. Annars vegar bóklegt stuttnámskeið sem stendur einungis

í einn dag og er hugsað fyrir þá sem þurfa að þekkja reglurnar án

þess að vera í verklegum framkvæmdum sjálfir. Þar er átt við t.d.

hönnuði, sölumenn raflagnaefnis og fleiri. Hins vegar er um að ræða

þriggja daga námskeið sem er ætlað rafiðnaðarmönnum sem eru

starfandi í greininni og þurfa að framkvæma tengingar og mælingar

auk þess að standa skil á mæliskýrslu. Þetta námskeið er bæði bók-

legt og verklegt.

Öllum rafiðnaðarmönnum er nauðsynlegt að tileinka sér þessar

vinnu- og tæknireglur. Til að gera það á sem auðveldastan hátt er

best að nýta sér námskeið í Rafiðnaðarskólanum.
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Rafiðnaðarsambandið hefur löngum lagt áherslu á að félagar geti

notið frístunda í faðmi fjölskyldu og vina. Um það ber uppbygging

orlofshúsakerfisins glöggt vitni. Rafiðnaðarsambandið býður félags-

mönnum upp á sumarbústaði um allt land auk íbúða í Reykjavík og

á Akureyri, í Kaupmannahöfn og Torrevieja á Spáni.

TOLDBODGADE

Gleðilegt orlofssumar

TORREVIEJA

SVIGNASKARÐ
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STYKKISHÓLMUR

VATNSFJÖRÐUR

SÚÐAVÍK

VARMAHLÍÐ
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ILLUGASTAÐIR

VAGLASKÓGUR

EINARSSTAÐIR

KLIFABOTN
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HÆÐAGARÐSVATN

ÖLFUSBORGIR

LJÓSHEIMAR

FURULUNDUR
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TJALDVAGNAR

Veiðikortið hefur notið sívaxandi vinsælda undanfarin ár. Kortið er til

sölu á netinu á www.rafis.is og á skrifstofunni á sérstöku til boðsverði

fyrir félagsmenn.

Kortinu fylgir vönduð bók um vötnin sem kortið gildir í. Kort af

vötnunum og fjallað er um bestu veiðistaðina auk almennra

upplýsinga um hverning best er að bera sig að á hverjum stað. 

Vatnaveiði hefur ávallt verið vinsælt sport fyrir alla fjölskylduna og

er meðal keppnisgreina á hinni árlegu fjölskylduhátið Rafiðnaðar-

manna á Skógarnesi við Apavatn.

Útilegukortið hefur sannað gildi sitt og er til sölu fyrir félagsmenn á

sérstöku tilboðsverði á netinu á www.rafis.is eða á skrifstofunni.

Útilegukortið gildir á 34 tjaldsvæðum um land allt og veitir eiganda

þess maka og börnum undir 16 ára aldri frían aðgang á tjaldsvæðum

samstarfsaðila Útilegukortsins. 

Engin takmörk eru fyrir því hve oft má koma á hvert tjaldsvæði en

hámarkstími er fjórar nætur í hvert skipti.

Útilegukortinu fylgir afsláttarkort sem gefur afslátt af þjónustu

u.þ.b. 150 þjónustuaðila um allt land.

Í ár bjóðum við félagsmönnum okkar að kaupa gistimiða á Eddu hót-

elin sem staðsett eru víða um land. Hægt er að kaupa miða á

heimasíðu RSÍ, www.rafis.is eða á skrifstofunni.

Sérstakt tilboð er á gistimiðunum fyrir félagsmenn Rafiðnaðarsam-

bandsins sumarið 2010. 

Hver miði gildir fyrir tvo í gistingu eina nótt í tveggja manna her-

bergi með handlaug . Morgunverður er ekki innifalinn. Leyfilegt er að

hafa hjá sér 1-2 börn í herbergi án aukagreiðslu ef viðkomandi er

með svefnpoka/sængurföt fyrir þau. Kynntu þér heimasíðu Hótel

Eddu til frekari upplýsinga www.hoteledda.is

Veiðikortið, útilegukortið og Edduhótel
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Hið árlega Spennugolf er áætlað 25. júní en endanleg dagsetning

verður fastsett þegar nær dregur. Golfáhugamenn og konur geta

fylgst með á golfvef sambandsins www.rafis.is/golfrsi/

Spennugolfið hefur verið afar vel sótt í gegnum tíðina og hafa

stundum færri komist að en vilja. 

Einnig er áætlað að halda síðsumarmót í lok ágúst. Þar geta menn

boðið makanum með í skemmtilegt mót. Nánari upplýsingar þegar

nær dregur.

Það er Stefán Ó. Guðmundsson á Fræðsluskrifstofunni sem er

aðalsprautan í golfinu og þeir sem vilja fá nánari upplýsingar er bent

á að slá á þráðinn til Stefáns. Eða koma við á Stórhöfða 27 því það

er alltaf heitt á könnunni hjá Stefáni.

Fjölskylduhátíðin er orðin ómissandi hluti sumarsins hjá RSÍ. Hún er

ætíð fjölsótt enda viðburður sem allir fjölskyldumeðlimir geta tekið

þátt í.

Haldið er fótboltamót, hlaupakeppni, veiðikeppni og svo er hoppu-

kastali. Dansleikur er á laugardagskvöldinu og svo er brennan óm-

issandi. 

Á undanförnum árum hefur fjölskylduhátíðinni vaxið fiskur um

hrygg svo um munar og var metþátttaka síðasta sumar en hátíðin

hefur alltaf þótt einstaklega vel heppnuð.

Í sumar er fjölskylduhátíðin helgina 18.-20. júní og eru félagar

hvattir til að mæta.

Fjölskylduhátíðin, golfið og ferð eldri félaga

Undanfarin ár hefur RSÍ boðið eldri félögum í hálfsdagsferð

þar sem heimsóttir eru áhugaverðir staðir og endað á góðum

málsverði áður en haldið er heim. 

Ferðin verður 22. júní á komandi sumri.
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Íslandsmót iðn-og verkgreina verður haldið í  Vetrargarðinum í

Smáralind fimmtudaginn 18. og föstudaginn 19. mars. Á mótinu

verður keppt í um 20 greinum og ekki er ólíklegt að í tengslum

við mótið verði margs konar handverk til sýnis. 

Markmiðið með Íslandsmótinu er að vekja athygli á iðn- og starfs-

menntun, kynna almenningi – ekki síst ungu fólki – iðngreinar og

benda á margvísleg tækifæri sem felast í námi í þessum greinum.

Íslandsmótið, sem Iðnmennt stendur fyrir, er undanfari og forkeppni

einstakra keppnisgreina fyrir þátttöku í Evrópukeppni og heimsmeist-

aramóti iðngreina.  Iðnmennt er formlegur fulltrúi Íslands í samstarfs-

netum um EuroSkills og WorldSkills.

SkillsIceland, eins og mótið heitir, miðar að því að kynna og efla

iðnmenntun á Íslandi og hvetja til alþjóðlegrar vitundar og samstarfs

með skipulagningu Íslandsmóts iðngreina og þátttöku í alþjóðlegum

mótum af sama toga. 

Íslandsmót iðn- og verkgreina 18. og 19. mars 

Íslenski keppandinn, Stefán Ingvason, á heimsmeistaramóti Worldskills sem haldið var í Calgary í Kanada í haust.
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Orlofshúsin eru eingöngu ætluð félagsmönnum og er frjáls bókun að þeim í vetrarleigu 

eða frá byrjun september til loka maí ár hvert, að frátalinni viku um páska.  

Punktafrádráttur er 3 punktar við hverja bókun í vetrarleigu.  

Bókun í sumarleigu og um páska er frá 12 – 36  punktar.

Íbúðir erlendis eru opnar allt árið og er frjáls bókun að þeim frá október til mars.

Tímabilið frá páskum til loka október þarf að sækja um sérstaklega.  

Leiguverð íbúða á Spáni utan hefðbundins sumarleyfistíma er allt að 50% lægra.  

Sama leiguverð er allt árið fyrir íbúðina í Kaupmannahöfn.

Allar umsóknir er hægt að senda rafrænt en einnig er hægt að fá send umsóknareyðublöð 

og þarf þá að hafa samband við skrifstofu og óska þess.

Félagsmenn geta bókað sjálfir á heimasíðunni www.rafis.is

Hvernig bóka ég eða sæki um orlofshús?

Þegar bóka á hús:

Smellt er með músinni á – Orlofshús – ítarlegar leiðbeiningar eru efst á síðunni 

– Hvernig bóka ég hús? – Þá kemur myndband á skjáinn sem sýnir hvað skal gera.

Þegar umsókn um hús er send 
þ.e. um páska, sumar eða íbúðir í útlöndum:

Efst á svörtu stikunni kemur fram – Umsókn um orlofshús – (innanlands eða utan)

Skrá þarf kennitölu og skrá eða velja lykilorð.

Veljið það sem óskað er eftir, ath. velja má mörg tímabil og mörg hús.

Senda umsókn.    

Hvenær sæki ég um:

Íbúðir í útlöndum, tekið við umsóknum frá 20.11 til 04.01 ár hvert.

Orlofshús innanlands um páska, tekið við umsóknum frá  25.01 til 25.02. ár hvert.

Orlofshús innanlands yfir sumartímann, tekið við umsóknum 01.03 til 31.03. ár hvert.

Orlofshús

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS
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