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„Staffið“ á Stórhöfðanum

Starfsmenn Sambandsins á Stórhöfða 31 og
27 eru í vinnu fyrir félagana og það er ekki
verra fyrir þá að vita einhver deili á mönnum. 
Að minnsta kosti ekki þegar þeir hafa samband.

2

RAFÍSBLAÐIÐ 2011

Kristján Þórður
Snæbjarnarson
formaður 
580-5225
kristjan@rafis.is
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Áárinu sem er að líða hefur margt
verið gert á vegum Rafiðnaðar-
sambands Íslands. Fyrri partur

ársins fór að öllu leyti í gerð kjarasamn-
inga þar sem leitast var við að ná sam -
stöðu meðal allra aðila vinnumarkaðs ins.
Það gekk vægast sagt erfiðlega að ná
að leysa úr öllum flækjum en RSÍ var í
fararbroddi í því starfi að ná hinum ýmsu
bótum á kjarasamningum sem endaði
með heildstæðum kjarasamningi þar
sem öll aðildarfélög Alþýðusambands Ís-
lands sammæltust um mikilvæg kjaramál
sem snúa að öllum vinnumarkaðnum.
Áhersla var lögð á mikilvæg leiðréttingar-
mál sem hækka launataxta undir
283.000.- kr. ásamt því að öllum var
tryggð launahækkun óháð því hvar
viðkomandi var staddur í launastiganum.
Horft var til þess að kjarasamningarnir
skiluðu félagsmönnum auknum kaup-
mætti en því fylgir eðlilega að laun hækki
umfram verðbólgu á viðmiðunartímabili.

Hlutverk ríkisvaldsins
Aðilar lögðu eðlilega mikla áherslu á að
ríkisstjórnin kæmi að samningaborðinu
enda er það grunnforsenda þess að
svona mikilvægir samningar gangi upp
þar sem áhersla er lögð á aukna fjárfest-
ingu og mikilvægi þess að koma stórum
framkvæmdum af stað sem geta skilað
meiri verðmætum til þjóðarbússins á
komandi árum. Einnig var mikilvægt að
stuðla að því að koma framkvæmdum af
stað þá þegar. Því þurfti að koma þeim
verkefnum af stað þar sem hönnun var
tilbúin og auðvelt að hefja framkvæmdir.
En áhersla var lögð á að fjölbreytileiki
væri mikilvægur við hlið þess að byggja
upp grunnatvinnuvegi landsins.

Samstarf um skattaeftirlit
Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar var meðal
annars samþykkt að fara í samstarfs-
verkefni aðila vinnumarkaðarins og Ríkis-
skattstjóra þar sem ákveðið var að
mynda nokkur teymi manna sem myndu
fara um allt land og leiðbeina fyrirtækjum
hvernig ætti að standa skil á öllum
sköttum og gjöldum sem þeim ber. Við
þetta tækifæri var farið yfir hvernig
þessum málum var háttað í fyrirtækj-
unum. Í sumar voru 2.024 lögaðilar
kannaðir með 2.136 heimsóknum. Kom
það í ljós að 55,3% aðila fengu athuga-
semd við starfsemina. Að meðaltali var
svört starfsemi í 12% tilvika. Samanlagt
samfélagslegt tap vegna svartrar atvinnu -
starfsemi eru 13,8 milljarðar króna á ári.
Það er augljóst mál að hagsmunir
þjóðari nnar eru undir þegar svört starf-
semi fær að lifa og dafna því þeir sem
ekki standa skil af sköttum og gjöldum til
samfélagsins eru um leið að stela úr
sameiginlegum sjóði okkar, ríkissjóði, en
nýta yfirleitt samt sem áður alla þá þjón-
ustu sem upp á er boðið. Það er mikil-
vægt á tímum sem þessum þegar ríkis-
sjóður stendur höllum fæti að fylgjast vel
með þessum málum því allt undanskot
kemur sér illa og leiðir til aukins sam-
dráttar í þeirri þjónustu sem mögulegt er
að bjóða upp á.

Vinnan framundan.
Á haustdögum var enn verið að vinna

að gerð kjarasamninga enda er RSÍ með
tæplega þrjátíu sérkjarasamninga í hinum
ýmsu greinum og hefur hver samningur
tekið sinn tíma. Á síðustu vikum var
síðan hafist handa við endurskoðun
kjarasamninganna. Mun sú vinna fara á
fullt skrið um og eftir áramót enda munu

mælikvarðar um þróun verðbólgu, gengi
íslensku krónunnar og þróun launavísi-
tölu ekki liggja fyrir fyrr en í janúar næst-
komandi. En það eru nokkur mikilvæg
málefni sem Ríkisstjórn Íslands lýsti yfir
að farið yrði í á samningstímanum. Mikil
áhersla er lögð á að staðið verði við gefin
loforð enda skiptir það þjóðfélagið gríðar-
lega miklu máli að rekstur ríkissjóðs sé
góður ásamt því að stöðugleiki náist í
gengi krónunnar og þar með dragi úr
verðbólgu.

Aukin og virkari tengsl við félaga
Á nýju ári verður lögð mikil áhersla á að
halda virkum tengslum við félagsmenn
líkt og gert hefur verið undanfarin ár.
Horft er til þess að rafrænt fréttabréf
verði sent út mánaðarlega líkt og gert
hefur verið í haust, við hvetjum félags-
menn til þess að skrá netfang sitt á
félagssíðum RSÍ hafi þeir ekki fengið raf-
rænt fréttabréf undanfarna mánuði, í ein-
hverjum tilfellum gæti þurft að uppfæra
netföngin ef þau eru úrelt. Einnig er
stefnt að því halda félagsfundi eftir því
sem málefni krefjast.

Mikilvægt er að félagsmenn okkar
fylgist vel með að þær áfangahækkanir
og greiðslur, eins og desemberuppbót,
sem samið hefur verið um skili sér með
réttum hætti til þeirra. Desemberuppbót
2011 á að vera kr. 48.800 ásamt sér-
stöku álagi að upphæð kr. 15.000. Þann
1. febrúar hækka laun um 3,5% standist
forsenduákvæði kjarasamninganna. Nánar
um kjarasamninga á www.rafis.is. Hafið
samband við skrifstofu RSÍ ef misbrestur
er á þessu!

Líðandi stund

Kristján Þórður Snæbjarnarson, nýkjörinn
formaður Rafiðnaðarsambandsins lítur yfir at-

burði ársins og spáir í framhaldið á næsta ári en
allar líkur eru á því að verkefnin verði ærin.
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Jakob Tryggvason, formaður FTR, fer yfir endur-
menntun tæknifólks og fólks með óhefðbundna

menntun í faggreinum rafiðnaðar og segir frá at-
hyglisverðum nýjungum varðandi raunfærnimat.

Félagar í Félagi tæknifólks í rafiðnaði
(FTR) vinna mjög fjölbreytt störf og
hafa að sama skapi mjög fjölbreytta

menntun og bakgrunn. Uppbygging
mark vissrar endurmenntunar fyrir þennan
hóp getur því verið mjög flókin í fram-
kvæmd og líkur á að þær aðferðir sem
beitt hefur verið á sveinsprófsfólk skili
ekki miklum árangri. Þörfin er hinsvegar
brýn og er farin að ná út fyrir raðir tækni-
fólksins því kröfur um meiri og fjölbreytt-
ari þekkingu alls rafiðnaðarfólks eru alltaf
að aukast. Þegar RSÍ var stofnað voru
aðeins um 7% starfa rafiðnaðarmanna í
tækni og þjónustugeiranum en í dag er
þessi tala komin vel yfir 80%. Það er því
þörf á nýjum aðferðum til viðbótar við
það sem fyrir er. Sveinsprófsnámið hefur
breyst og endurmenntun þess fólks
þróast með því en gríðarlega mikil eftir-
spurn er eftir sérhæfðu starfsfólki. Þessi
krafa um sérhæfingu er oft þannig að
ekki er raunhæftur kostur að breyta eða
þróa námsbrautirnar sem fyrir eru. Þá er
spurning hvaða aðrar leiðir séu færar.

FTR hefur sett sér það markmið að
koma á fót fastmótuðu ferli fyrir þessa
sérhæfðu hópa. Eina grunnskilyrðið er
að fjöldi starfa með viðkomandi sérhæf-
ingu sé nægjanlega mikill, fagleg þekk-
ing eða geta það fastmótuð að hægt sé
að leggja mat á hana og að þörf sé fyrir
endurnýjun í faginu.

Lýsing á ferlinu
Farið er í rannsóknarvinnu þar sem
greind eru færniviðmið viðkomandi fags.
Þetta er unnið í samstarfi við atvinnulífið,
þar sem hópur stjórnenda annarsvegar
og hópur fagfólks hinsvegar vinnur með
matsaðilum að skilgreiningu færnivið miða.

Þessi færniviðmið eru greind og aðlöguð
að þrepaskiptingu náms Evrópusam-
bandsins (EQF) og íslensku útgáfu þess-
arar þrepaskiptingar (NQF). Viðmiðið
hingað til hefur verið færnilýsing á tveimur
þrepum, þeim sömu og grunndeild rafiðna
annarsvegar og sveinspróf hinsvegar eru
metin.

Raunfærnimat byggt á kröfum at-
vinnulífsins
Unnin eru matsgögn upp úr færniviðmið -
unum sem yfirmatsaðili notar til að raun-
færnimeta tilraunahóp skipuðum af bæði
faglegra sterkrum aðilum og þeim sem
hafa minni reynslu eða getu. Að mats-
ferlinu koma einnig námsráð gjafar og
aðstoðarmatsaðilar sem hver hefur mis-
munandi sérþekkingu innan fagsins.

Eftir að þessi fyrsti hópur hefur útskrif-
ast úr matsferlinu er farið yfir niðurstöður
og ef líkur eru á að fagið geti mannað
hóp fyrir raunfærnimat með reglulegu
millibili er raunfærnimatið sjálft „út-
skrifað“ og Fræðsluskrifstofa rafiðnaðar-
ins sér um þetta ferli við hlið raunfærni-
mats í öðrum fögum svo sem rafvirkjun.

Greining þekkingarlandslagsins
Þegar nægjanlegur fjöldi fólks hefur farið
í gegnum matsferlið er orðinn til gagna-
grunnur sem hægt er að nota til að
greina þekkingarlandslagið. Hér er átt
við að þessi gögn gefa góða mynd af því
hvar mikil fagþekking er og á hvaða
sviðum mætti bæta úr. Að auki safna
námsráðgjafar saman hugmyndum og
óskum þeirra sem metnir eru.

Þróun símenntunarstefnu
Vandinn við þróun símenntunar fyrir

svona sérhæfða hópa verður erfið þar
sem flókið er að þróa námskeið sem
bæta við þekkingu fólks ef ekki er ljóst
hvaða þekking er til staðar innan fagsins.
Greiningarvinnan í kjölfar raunfærnimats-
ins skilar hinsvegar þessari grunnskil-
greiningu og að auki verður til óskalisti
frá þeim sem hafa verið metnir.

Allt þetta ferli og einnig nám í fram-
haldinu byggist á nánu samstarfi við at-
vinnulífið og þar sem gerð færniviðmiða
og raunfærnimatið sjálft er ekki stutt af
námskrám skólanna þá er stuðningur at-
vinnulífsins forsenda fyrir því að ferlið lifi
af. Nú hefur raunfærnimat í hljóðtækni
verið þróað og fyrsti hópur eftir tilrauna-
hópinn útskrifaðist í lok nóvember og
næsti hópur ætti að útskrifast á vorönn
2012. Alls hafa því hátt í 40 manns
klárað matið nú þegar og fer að líða að
því að greiningarvinna á þekkingarlands-
laginu geti hafist. Næsta fag, viðburða -
lýsing, er að byrja gerð færniviðmiða og
verið er að tryggja fjármagn fyrir næstu
faggreinar. 

Samstarfsaðilar okkar auk Fræðslu-
skrifstofu rafiðnaðarins hafa verið Fræðslu -
mið stöð atvinnulífsins, Mímir símenntun
og flestir stærstu vinnustaðir viðkomandi
fags. Matsaðilar hafa verið fagmenn sem
koma beint frá atvinnulífinu sjálfu. Fulltrúi
frá menntastofnunum tekur þátt í nefnda -
störfum og starfsgreinaráð rafiðnaðarins
hefur fylgst með framvindu mála.

Ef horft er til framtíðar má sjá leið til að
meta og votta þekkingu og færni félags-
manna Rafiðnaðarsambandsins sem ekki
hafa valið þá leið að leggja fyrir sig þessi
venjulegu sveinsprófsfög.
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Endurmenntun fyrir tæknifólk
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Sambandsþingið 2011

Kristján Þórður fjallar um sambandsþingið sem
haldið var á Grand Hoteli í lok apríl en þá var
kosinn nýr formaður Rafiðnaðarsambandsins

þar sem Guðmundur gaf ekki kost á sér áfram.

Ílok apríl var 17. þing RSÍ haldið, en
þar sátu fulltrúar frá öllum aðildarfél -
ögum RSÍ. Á þinginu varð töluverð

endurnýjun á forystu RSÍ. Á þingi sam-
bandsins 2007 tilkynnti þáverandi for -
maður, Guðmundur Gunnarsson, að
þetta yrði hans síðasta kjörtímabil, þannig
að fyrir lá að kosinn yrði nýr for maður á
þinginu. Einnig að nokkrir mið stjórnar -
menn myndu hætta. Guðmundur hefur
verið viðriðinn félagsmál rafiðnaðar manna
allt því að hann lauk sveinsprófi í rafvirkjun
1967. Hann varð fljótlega trúnaðar maður
á sínum vinnustað og þar með virkur þátt -
takandi í félagsstarfi rafiðnaðar manna frá
stofnun RSÍ árið 1970. Hann hefur verið
tengdur forystu sambandsins alla tíð síðan.
Guðmundur var framarlega í þeim hópi
sem byggði upp sambandið og var kjör-
inn formaður 1993. Þingið þakkaði Guð -
mundi og samferðarmönnum hans fyrir
mikil og óeigingjörn störf í gegnum tíðina.

Í miðstjórn RSÍ settust 7 nýir einstak-
lingar af þeim 20 manns sem sitja í
stjórn inni ásamt því að endurnýjun varð
einnig í sambandsstjórninni. Nýr for -
maður var kosinn á þinginu, Kristján
Þórður Snæbjarnarson, Stefán Sveins-
son varaformaður, Helgi Jónsson ritari,
Jens H. Ragnarsson gjaldkeri, Grétar B.
Guðmundsson og Jakob Tryggvason eru
meðstjórnendur framkvæmdastjórnar. Á
vef www.rafis.is má finna nánari upplýs -
ingar um mið stjórnar- og sambands-
stjórnarmenn.

Aðildarfélögin voru fyrir þing 10 talsins
en þau eru Félag íslenskra rafvirkja,
Félag íslenskra símanna, Félag rafeinda-
virkja, Félag rafiðnaðarmanna á Suður-
landi, Félag sýningarstjóra við kvikmynda-
hús, Félag tæknifólks í rafiðnaði, Raf-

Guðmundur á tali við Jörgen Juul Rasmusen
frá danska rafiðnaðarsambandinu.

Gylfi Arnbjörnsson frá ASÍ flutti okkur pistilinn
og beindi ekki síst máli sínu til fulltrúa SA
sem sátu í salnum við setningu þingsins og
gjörsamlega hellti sér yfir þá og ríkisstjórnina.

Fulltrúi Finnska rafiðnaðarsambandsins,
Martti Alakoski, flutti þinginu kveðju finnska
rafiðnaðarsambandsins, Sähköliitto, með
aðstoð Borgþórs Kærnested túlks.

Síðasta setningarræða fráfarandi formanns,
Guðmundar Gunnarssonar, mæltist vel fyrir.

Vilhjálmur Egilsson og Vilmundur Jósefsson
frá SA á tali við Ísleif Tómasson.
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virkjafélag Norðurlands, Rafiðnaðarfélag
Suðurnesja, Félag símsmiða og Félag
nema í rafiðnum. Tvö síðastnefndu
félögin voru lögð niður á þinginu en
félagsmenn Félags símsmiða samþykktu
í allsherjaratkvæðagreiðslu í vor að fél -
agið yrði lagt niður og félagsmenn
gengju til liðs við Félag íslenskra rafvirkja
eftir sameiningarviðræður undanfarið ár. Í
Félagi nema í rafiðnum hafði virkum
félags mönnum fækkað verulega á undan -
förnum árum og horft var til þess hvernig
mætti efla þá hópa félagsmanna sem
eru í námi en einnig yngri hóps félags-
manna. Eftir mikla undirbúningsvinnu
undanfarin ár voru lagabreytingar sam -
þykktar hjá RSÍ, að sett yrði á fót ungliða -
hreyfing þar sem ungt fólk sem vinnur í
rafiðnaði og/eða er í rafiðnnámi hefur
öflugan samstarfsvettvang innan RSÍ.
Ungliðahreyfingin fékk heitið RSÍ-UNG
og hafa allir félagsmenn á aldrinum 18-
35 ára, óháð í hvaða félagi þeir eru, mögu -
leika á að taka þátt í því félagsstarfi sem
gert er ráð fyrir að verði öflugt á komandi
árum.

Á þinginu var farið yfir starfsreglur og
reglugerðir sjóða RSÍ og þeim breytt í
samræmi við tillögur sem höfðu borist.
Þessar breytingar eru meðal annars
gerðar í samræmi við þróun umsókna um
styrki og bætur enda er fjölbreytnin mikil.
Þessum reglum og reglugerðum fara
starfsmenn eftir við úthlutun styrkja,
sjúkradagpeninga og úthlutun orlofshúsa
svo eitthvað sé nefnt.

Hér á síðunni má sjá nokkrar svipmyndir frá
þinginu, frá kosningu o.fl.

Kristján Þórður tekur við hamingjuóskum sem
nýkjörinn formaður RSÍ.

RSÍ hefur veitt styrki til góðra málefnia á
þingum og sambandsstjórnarfundum og hér
eru fulltrúar styrkþega fyrir ofan og fráfarandi
og nýkjörinn formaður fyrir neðan.
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Það er margt skrifað um lífeyris-
kerfið. Því miður virðist það æði
oft vera gert af mikilli vanþekkingu

og tilgangur skrifanna einkennist umfram
annað af fordómum í garð kerfisins og
beinist að því einu að rífa það niður. Þeir
sem þekkja til baráttu launamanna á Ís -
landi vita að veikinda- og sjúkrasjóða -
kerfið ásamt lífeyriskerfinu var bein
afleiðing þess að valdastéttin hafnaði því
alfarið á árunum milli 1955 – 1965 að
byggja upp samskonar samtryggingar-
kerfi og gert hafði verið á hinum norður-
löndunum. Tryggingaréttindi fólks á
íslenskum vinnumarkaði voru þá töluvert
lakari en gerðist í nágrannalöndum
okkar. Stjórnvöld höfðu þó komið sér
upp sínu prívat eftirlaunakerfi fyrir
embættis menn.

Í kjölfar breytinga á íslensku samfélagi,
tilkomnum af miklum fólks flutn ingum til
þéttisbýlissvæðanna fyrri hluta síðustu
aldar, leið stórfjölskyldan undir lok. Fram
að því hafði hún séð um stærstan hluta
af kostnaði sam félags   ins við örorkuna og
ellilífeyrisþegana. Á þessum árum fór að
bera á því í þétt býlinu að öryrkjar og full-
orðið fólk einangraðist, fólk sem hvorki
átti til hnífs eða skeiðar. Almannabætur
voru víðs fjarri öllum veruleika.

Þetta varð til þess að stéttarfélögin á
almenna vinnumarkaðinum tóku þennan
málaflokk upp á sína arma og fóru með
hann inn í kjarabaráttuna og byggðu smá
saman upp gríðarlega öflugt kerfi, sem
hefur reynst það vel að réttindi hér á
landi eru í mörgum tilfellum betri en þau
eru á hinum Norðurlöndunum. Enda hafa
þau öll á undanförnum árum tekið til við
að endurskoða og byggja upp sam-
skonar kerfi hjá sér.

Umtal um kerfið hér á landi einkennist

oftar en ekki af því að sumir einstakl -
ingar leita sér að afsökun fyrir því að
koma sér hjá að greiða til samfélagsins.
Vera „free riders“ og láta aðra um að
greiða skatta og skyldur. Lífeyriskerfið,
með sínum örorkubótum, samtvinnað
bótakerfi kjarasamninga (sjúkrasjóðir og
veikindadagakerfið), stendur í dag undir
miklum hluta af almenna tryggingar-
kerfinu og er óaðskiljanlegur hluti bóta-
kerfis velferðakerfisins sem við gerum
kröfu til að sé í því samfélagi sem við
viljum búa í. Þegar stjórnvöld áttuðu sig á
hversu mikils virði þetta kerfi var sam -
þykkti Alþingi skylduaðild.

Um síðustu aldamót var útstreymi frá
lífeyriskerfinu jafnhátt útstreymi Trygg-
ingarstofnunar. Í dag er árlegt útstreymi
lífeyriskerfisins 70 milljarðar en Trygging-
arstofnunar einungis 50 milljarðar. Hlut-
fall lífeyrisjóðanna á eftir að hækka veru-
  lega mikið næstu 15 árin. Upp úr 2025
mun útstreymi úr lífeyriskerfinu vera
svipað og innstreymi í kerfið, eða verða
vel ríflega tvöföld sú upphæð sem það er nú.

Hluti af velferðar- og skattakerfinu.
Ef lífeyris- og samtryggingarkerfi vinnu-
markaðsins væri lagt niður þyrfti að
hækka skatta umtalsvert hér landi,
eitthvað nálægt 14 - 15%, eins og fram
hefur komið í útreikningum hagfræðinga
nýverið. Íslenska lífeyriskerfið er upp-
söfnunarkerfi, ekki gegnumstreymiskerfi,
á því flaska margir þegar þeir eru að
reikna stærðir í kerfinu.

Víða í Evrópu, sérstaklega suðurhlut-
anum, eru ráðandi gegnumstreymiskerfi.
Þau eru fjármögnuð með sköttum, en
þessa dagana blasir við þeim ríkjum sem
búa við þessháttar kerfi óyfirstíganlegur
vandi sem vex samfara því að hlutfall líf-

eyrisþega hækkar og stefnir í að það
verði um 3 skattgreiðendur fyrir hvern líf-
eyrisþega. Þá þurfa stjórnmálamenn að
velja milli að loka t.d. öllum skólum til
þess að standa undir lífeyris- og örorku-
bótakerfinu eða minnka réttindi. Ef
grannt er skoðað snýst stór hluti af
vandamálum Grikklands og Ítalíu um
þetta. Bregðist þau ekki við þessum
vanda verða þau endanlega gjaldþrota á
næsta áratug.

Önnur lönd líta til okkar Íslendinga í
þessum efnum, með okkar uppsöfnunar-
kerfi til þess að búa samfélagið undir að
taka við hinum risastóru barnasprengju-
árgöngum þegar þeir verða lífeyrisþegar.
Leiðbeinandi tilmæli Alþjóðabankans til
þjóða er að horft sé til þriggja stoða
kerfis eins og Íslendingar eru með, enda
sé það kerfi best. Stoðirnar þrjár eru; a)
Samtryggingar lífeyriskerfi (sjóðsöfnun),
b) Lífeyrir frá Tryggingastofnun, c) Sér-
eignar lífeyriskerfi fyrir þá aðila sem vilja
hafa rýmri fjárráð við lok starfsævi.

Það er útilokað að fjalla um þetta kerfi
með því einu að stara einvörðungu á líf-
eyrisréttindin eins og sumum hættir til.
Ef kerfið væri lagt niður, eins og sumir
eru að tala um, er ekki einvörðungu verið
að leggja niður lífeyrisgreiðslur, stærsti
hluti örorkubóta falla einnig niður og til
þess að lagfæra það þarf að auka tekjur
Tryggingarstofnunar um upphæð sem
samvarar um 12% hækkun tekjuskatts.

Þar til viðbótar verða menn að huga
vel að því hvað gerist ef menn standast
ekki freistingarnar og taka til við að skatt -
 leggja kerfið eins og tækifærissinnaðir
stjórnmálamenn eru með áætlanir um í
dag. Með því væri verið að flytja greiðslu -
byrði milli kynslóða. Láta ömmu borga
fyrir barnabörnin.

Íslenska samtryggingarkerfið

Ýmsir hafa stundað ómálefnanlega umræðu
um lífeyriskerfið. Guðmundur Gunnarsson,

stjórnarformaður lífeyrissjóðsins Stafa, 
fjallar um kerfið eins og það er nú.
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Réttindi sjóðsfélaga
Samkvæmt lögum um lífeyrissjóði eru
sjóðsfélögum tryggð lágmarksréttindi sem
iðgjald skal veita eftir 40 ára greiðslur til
sjóðsins. Árleg úttekt er lagaleg skylda til
þess að koma í veg fyrir að ein kynslóð
fái meira út úr kerfinu á kostnað annarra
kynslóða. Lögum samkvæmt skulu stjórnir
lífeyrissjóða tryggja að eftirlaunalífeyrir
hvers sjóðsfélaga sé hið minnsta 56% af
þeim launum sem greitt var af. Margir
sjóðir bjóða reyndar töluvert betri réttindi,
með brattara ávinnslukerfi. Ádeilur um
viðmiðunarávöxtun beinast umfram
annað að þessu og einkennast af þekk-
ingarleysi viðkomandi aðila.

Tökum dæmi af sjóðsfélaga sem hefur
verið á núverandi meðallaunum eða
tæpum 360 þús. kr. launum í 40 ár og
þá væri áætlaður mánaðarlegur lífeyrir
við 67 ára aldur alls kr. 200 þús. krónur
út ævina. Athugið að þarna er um lág-
marksréttindi að ræða og margir sjóðir
lofa töluvert betri réttindum. Sama á við
um makalífeyri og barnabætur. Við þessa
tölu bætast síðan greiðslur frá Trygginga -
stofnun ríkisins.

Stefna verkalýðshreyfingarinnar, eins
og kom mjög skýrt fram í síðustu kjara-
samningum, er að samanlagður lífeyrir
frá Tryggingarstofnun og úr lífeyriskerfinu
tryggi að minnsta kost 75% af þeim
meðallaunum sem viðkomandi sjóðsfé-
lagi hafði, eða a.m.k. um 270 þús. kr. á
mánuði í lífeyri, hafi meðalævilaun verið
360 þús. kr. á mánuði, tengt við neyslu-
vísitölu.

Séreign
Undanfarin ár hefur verið rekið til
viðbótar séreignarkerfi. Grunnhugsun
bak við það er að fyrstu árin eftir að fólk
fer af vinnumarkaði er það í fullu fjöri og
vill geta búið við svipuð laun fyrstu árin
eftir starfslok. Hafi viðkomandi greitt í
séreignarsjóð, eins honum stendur til
boða með töluverðum skattafslætti, geta
lífeyrisþegar haldið fullum launum fyrstu
7 árin.

Margir flaska á því í sínum samanburði
að bera saman séreign og samtryggingu,
og svo uppsöfnunarkerfi og gegnum-
streymiskerfi. Munur á þessum formum
er gríðarlegur, samanburður þeirra verður
ekki líkt með mismun á epli og appels-
ínu, frekar epli og kartöflu. Engin veit t.d.
hversu lengi hann mun lifa, samtrygging-
arkerfið tryggir fullar greiðslur allt lífið.

Kerfið er reiknað út frá meðalaldri. Það
segir okkur að sumir eru að fá mun
meira úr kerfinu en þeir hafa greitt til
þess, bæði þeir sem lifa lengur og ekki

síður þeir sem verða fyrir því óláni að
verða öryrkjar. Einkennilegt að heyra
suma sem gefa sig út fyrir að tala fyrir
jöfnuði lýsa vilja til að leggja þetta kerfi
niður. Enginn gerir ráð fyrir því að verða
öryrki og ekki er hægt að tryggja sig hjá
tryggingafélagi fyrir sambærilegum
tryggingum og lífeyrissjóðir bjóða.

Samtrygging
Mjög margir gleyma við sína útreikninga
að taka inn í dæmið samtryggingarþátt
kerfisins, sem hefur verið helsta áhersla
launamanna. Það að þeim standi til boða
samskonar bótaréttur og þekkist á hinum
Norðurlöndunum. Það tókst með upp-
byggingu lífeyriskerfisins. Hluti af iðgjaldi
til lífeyrisjóðs er um leið iðgjald til örorku-
bótatryggingar, tryggingar á makalífeyri
og barnalífeyri.

Tökum dæmi af 35 ára sjóðfélaga sem
lendir í örorku. Þá fengi hann sömu
upphæð í örorkulífeyrir við 35 ára aldur
og hann hefði fengið í eftirlaunalífeyrir við
67 ára aldur. Aðrir sjóðfélagar halda því
uppi lífeyrisgreiðslum til hans svo ára-
tugum skiptir, m.ö.o. taka þeir á sig lak-
ari lífeyrisrétt til að hjálpa þeim er lenda í
slíkum áföllum áður en lífeyrisaldri er
náð. Hlutfall örorkulífeyris af útgreiðslum
lífeyrissjóðs er ákaflega misjafnt milli
sjóða, en er um 40% hjá þeim sjóðum
sem bera mestu örorkubyrðina.

Hér er, lesandi góður, helsta ástæða
þeirra illvígu deilna milli almennu stéttar-
félaganna og ríkisvaldsins um lífeyrismál,
sem hafa komið fram í fjölmiðlum í hvert
skipti sem yfir standa viðræður um end-
urnýjun kjarasamninga. Hvers vegna á
launamaður á almenna vinnumarkaðinum
að sætta sig við skerðingu á sínum ellilíf-
eyri vegna þess að hann lenti í lífeyr-
issjóð sem ber uppi mikla örorkubyrði á
meðan lífeyrisþegar í opinberu sjóðunum
sleppa alveg við það? Þar er ekki skert
heldur reikningurinn sendur m.a. til launa -
manna á almennum vinnumarki á
skattseðlinum.

Greiddur er makalífeyrir til eftirlifandi
maka við andlát. Geta þessar greiðslur
skipt sköpum fyrir fjölskyldur á erfiðum
tímum og staðið yfir þangað til yngsta
barn sjóðfélaga kemst á fullorðinsár. 
Einnig er greiddur barnalífeyrir vegna
barna örorkulífeyrisþega og barna við
andlát sjóðfélaga.

Skylduaðild
Stundum bera menn saman útgreiðslu
lífeyris við það sem þeir fá hvort sem er
úr tryggingakerfinu. Hér gleyma menn
þeim þýðingarmikla þætti að í dag er

enginn með full réttindi. Það hefur engin
greitt af allri sinni starfsævi til lífeyriskerf-
isins. Kerfið var stofnað 1970. Þannig
að þessi samanburður byggir á alröngum
forsendum.

Hér þarf að líta til tveggja þátta;
a) Það eru í gildi lög í landinu sem
tryggja að allir launþegar greiði til lífeyris -
sjóðs þannig að það stendur engum til
boða í dag að sleppa því að greiða lög-
bundið iðgjald til lífeyrissjóðs. Það eru
ekki nema nokkur ár síðan farið var að
fylgja þessu eftir af hörku. Áður komust
sjálfstæðir atvinnurekendur upp með að
sleppa greiðslum.
b) Ástæða þess að slíkt er bundið í lög
er til að tryggja að allir sitji við sama
borð. Þeir sem hafa ekki greitt iðgjald til
lífeyrissjóðs fá þannig mun hærri
greiðslur frá Tryggingastofnun en þeir
sem hafa greitt til lífeyrissjóðs. Lífeyrir
Tryggingastofnunar er greiddur með
sköttum okkar allra þannig að með
„gamla fyrirkomulaginu“ var verið að
hækka skatta okkar allra til að greiða
tekjutryggingu til þeirra sem aldrei
greiddu til lífeyrissjóðs.

Lífeyrismál eru eitt helsta hagsmuna-
mál launþega og þekking á þeim mála-
flokki veigamikill þáttur í öllum samn  -
ingum sem gerðir eru á vinnumarkaði.
Ekki er hægt að semja um kaup og kjör
af neinu viti nema að hafa til að bera
góða grundvallarþekkingu á þessum
málaflokki. Allt tryggingarkerfi á vinnu-
markaði byggist á samtryggingarkerfi.
Þar má sérstaklega vísa til félagssjóðs,
sjúkrasjóðs, endurmenntunarsjóða og
Starfsendurhæfingarsjóðs.

Þar má einnig taka til veikindadagarétt
í kjarasamningum hér á landi, sem er
mun rýmri en á hinum Norðurlöndunum
vegna þess hversu lakar bætur eru frá
Tryggingarstofnun. Það er ekki hægt að
tala gegn samtryggingu á þessum nótum
öðruvísi en sjá réttindum þeirra sem
minnst mega sín borgið með öðrum
hætti og það verður ekki gert nema með
umtalsverðum skattahækkunum.
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ISAL Production Upgrade (IPU) er þró-
unarverkefni Alcan á Íslandi, en verk-
efnið miðar að því að auka framleiðslu-

getu fyrirtækisins um 20% eða 40.000
tonn á ári. Auk þess mun verkefnið auka
rekstraröryggi verksmiðjunnar, uppfæra
hreinsibúnað og breyta steypuskála í því
skyni að hefja framleiðslu á boltum í stað
barra.

Verkefnið er flókið í framkvæmd þar
sem stækun og breytingar eiga sér stað
innan starfandi verksmiðju. Samanlögð
fjárfesting nemur 57 milljörðum króna
og eru áætluð framkvæmdalok í árslok
2014. 

Verkefnið skiptist í tvo hluta, steypu -
skálahlutann og straumhækkunarhlut-
ann.

Steypuskálahluti verkefnisins snýr að
því að hefja framleiðslu á svokölluðum
boltum í stað barra. Þetta styrkir rekstur
álversins, enda eru boltar verðmætari
framleiðsluafurð en barrar, og eflir jafn-

framt stöðu Rio Tinto Alcan á mikil-
vægum markaði fyrir hágæðavöru í Evr-
ópu. Úr boltum eru framleiddir margvís-
 legir prófílar með þrýstimótun, t.d. fyrir
byggingariðnað og bílaframleiðendur.

Straumhækkunarhluti verkefnisins
snýst hins vegar um að uppfæra straum -
leiðara og annan búnað álversins með
það að markmiði að hækka strauminn 
á kerunum og gera þannig framleiðslu -
aukningu mögulega, ásamt því að auka
afkastagetu loftrheinsibúnaðar og auka
rekstraröryggi með uppfærslu á öðrum
rafbúnaði. Framleiðslan eykst um 20%
og verður þá um 230 þúsund tonn á
ári. 

Nýr raforkusamningur var gerður við
Landsvirkjun sem tók gildi 1. október
2010 og gildir til ársins 2036. Samn-
ingur þessi gerir RTA kleift að hækka
strauminn þar sem í honum er kveðið á
um viðbótarorku sem nemur 75 MW
auk áframhaldandi afhendingar á þeirri

orku sem ISAL keypti áður. Stór hluti
rafbúnaðarins er kominn til ára sinna og
uppfærsla því nauðsynleg vegna fyrir-
hugaðrar framleiðsluaukningar. Fyrsti
áfangi þessa hluta verkefnisins miðar
þ.a.l. að því að auka rekstraröryggi ál-
versins og mun tryggja að bilun líkt og
sú er varð í rafbúnaði árið 2006 og olli
langvarandi rafmagnsleysi í einum kers-
kála, valdi ekki eins miklu tjóni og þá
varð raunin. 

Hluti af straumhækkunarhluta IPU
voru kaup RTA á stærstu aðalspennum
landsins hingað til, en þeir voru fram-
leiddir af ABB í Póllandi. Þeir eru tveir
talsins og er afkastageta þeirra 200
MVA, 220/60 kV. Í flutningi vógu þeir
105 tonn hvor um sig en fullbúnir munu
þeir vega um 150 tonn. 

Auk nýrra aðalspenna hefur Rio Tinto
Alcan á Íslandi fjárfest í fjórum afriðla-
spennum, en hlutverk þeirra er að taka
við orku frá aðalspennum og „matreiða“

Nýir spennar hjá Rio Tinto Alcan 

Það eru greinilega „spennandi“ tímar í vændum
hjá Rio Tinto Alcan í álverinu í Straumsvík

en álverið er að taka í notkun nýja spenna sem
auka afköst og bæta reksturinn.

Á myndunum má sjá rafiðnaðarmann frá Orkuvirki vinna við uppsetningu rafbúnaðar fyrir engivirki í spenniskáp og spenninn kominn á sinn stað.
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hana fyrir afriðlana, en þeir sjá um að
breyta riðstraumi í jafnstraum. Tveir af
þessum fjórum afriðlaspennum hafa
óvenju fjölbreytilega tengimöguleika, en
þeir verða hvor um sig tengdir við hvern
hinna þriggja kerskála álversins. Þetta
þýðir að við bilun eða viðhald á rafkerfi
aðveitustöðvar eða afriðlastöðvar er
hægt að beina orkunni þangað, sem
hana vantar, og er því mikið öryggisatriði.
Í dag eru allir afriðlar ISAL tileinkaðir hver
sínum kerskála.

Nýju afriðlarnir hafa meira spennuþol
en aðrir afriðlar í Straumsvík og getur
hver þeirra gefið frá sér 75 kA. Þetta
þýðir að þeir yrðu notaðir til endurgang-
setningar kerskála, ef til kæmi langt
straumrof.

Í aðveitustöð hefur jafnframt verið sett
upp stærsta þéttavirki landsins, 190
MVAr, 60 kV, til að draga úr flutnings-
töpum innan aðveitustöðvar Rio Tinto
Alcan á Íslandi og flutningskerfis Lands-
nets, en kröfur um aflstuðul eru miklu

hærri til áliðnaðarins en til almennings-
veitna.

Mjög fullkominn rofabúnaður hefur
verið settur upp í aðveitustöð álversins,
bæði til að tengja hana við stofnkerfi
Landsnets og til að tengja hana við
afriðlastöðvarnar, þéttavirki og nýjan
dreifiveituspenni, 30 MVA, 60 kV/21 kV.
Innsetning og rof eru stýrð, svo að stofn-
kerfið verður ekki fyrir neinu innsetning-
arhöggi.

Þeir eru engin smásmíði nýju spennarnir,105 tonn að þyngd hvor um sig. Enginn smákrani sem lyftir því.

Í kringum áramótin mun ný heimasíða
fara í loftið en horft er til þess að gera
síðuna aðgengilegri fyrir félagsmenn,
kjarasamningar verða settir í nýjan bún-
ing til að auðvelda skoðun á netinu.
Opnað verður fyrir „Spurt og svarað“ lið
þar sem helstu fyrirspurnir verða gerðar
aðgengilegar. Nýr félagavefur verður
opnaður þar sem félagsmenn geta
pantað orlofshús, séð hvaða afslættir
eru í boði fyrir félagsmenn ásamt fjölda
nýjunga. Mikil aukning hefur orðið í

notkun snjallsíma og spjaldtölva og því
ekki seinna vænna en að gera heima -
síðuna „farsímavæna“ en þá er fyrst og
fremst horft til þess að niðurhal af síð -
unni sé í lágmarki þegar hún er opnuð
með slíku tæki. Gera má ráð fyrir að or-
lofshúsavefurinn verði kominn í svipað
farsímaform um mitt næsta ár. Í tengsl -
um við opnun á nýjum félagavef verða
einnig send út ný félagsskírteini en þar
munu koma fram innskráningaupplýs -
ingar á vefsvæðið.

Ný heimasíða Ný félagsskírteini
Á nýju ári fá allir félagsmenn send ný
félagsskírteini. Félagsmenn þurfa að
framvísa félagsskírteinum þegar nýta
á þau afsláttarkjör sem hin ýmsu fyrir -
tæki bjóða upp á og sjá má á vef RSÍ
(www.rafis.is). Á bakhlið skírteinanna
verða helstu upplýsingar um RSÍ,
opnunartími skrifstofu, símanúmer og
einnig eru þar þjónustusímar orlofs-
húsa. Við hvetjum félagsmenn til að
passa vel upp á skírteinin.
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Áundanförnum árum og áratugum
hefur orðið bylting í stafrænni ljós-
myndun. Þessi bylting hófst á átt-

unda áratug síðustu aldar með vídeó -
væð ingunni eins og væntanlega hefur
ekki farið framhjá nokkrum manni. Þegar
vídeóvæðingin hófst með VHS og Bet-
unni börðust þrír aðilar um yfirburðina en
þetta voru JVC með VHS, Sony með
Betu og Philipps með V-2000 kerfið.
Þessi þrjú kerfi höfðu öll eitthvað til síns
ágætis en JVC vann með VHS-inu þar
sem þeir voru nógu séðir til að selja
öllum framleiðsluleyfi en hinir tveir, Sony
og Philipps, vildu sitja einir að kökunni
svona líkt og Apple hagar sér.

Á fyrstu árum stafrænnar ljósmynd-
unar voru aðal vandamálin hægur
skrifhraði frá flögu til geymslu. Fyrsta
stafræna myndavélin sem ég eignaðist
og kostaði hvítuna úr augunum, virkaði
þannig að maður tók mynd af t.d. fólki
og svo þegar vélin var loksins búin að
skrifa og maður skoðaði myndina voru
þeir sem maður var að mynda annað -
hvort á leið út úr rammanum eða hrein-
lega farnir. En maður fékk bakgrunninn
af því hann var kyrr.

Upp úr 1980 var litstjórn sérfræðigrein.
Nokkur fyrirtæki gáfu út aðferðir til þess
að ná sömu litunum frá skjá til prentara
en það þurfti að kaupa öll tækin frá
sama framleiðanda til að vera viss um að
þau væru samhæfð. 

Það var vegna þess að þau fyrirtæki
sem notuðu svona aðferðir notuðu þær á
örlítið ólíkan hátt. Það þýddi að t.d.
Canon skanni vissi ekki hvernig hann átti
að segja hugbúnaði sem keyrði Sonyskjá
hvernig hann átti að sýna eitthvað ná-
kvæmlega eða hvernig átti að prenta
mynd á Epsonprentara til að fá útkomu

sem líktist því sem var á skjánum. Þetta
voru einskonar miðaldir litstýringa. 

Þegar fór að líða á áratuginn kom
hópur þessara fyrirtækja sér saman um
staðal til að vinna með liti og sam þykktu
að tæki þeirra og tól lytu þessum staðli.
Apple kættist og ákvað að setja þennan
staðal inn í stýrikerfi sitt og kalla hann
ColorSync. Microsoft fannst þetta líka
góð hugmynd og setti hann inn í Win-
dows98 stýrikerfið og kallaði sína útgáfu
ICM. En það fyrirtæki sem hefur hvað
mest unnið að litstýringum er Adobe.

Það má með fullum rétti halda því fram
að Adobe hafi verið brautryðjandi í lit -
stýringum en það helgast af því að frá
því það fyrirtæki var stofnað hefur það
einbeitt sér að grafíska markaðnum, ljós-
myndun, prentun og letri. Þeir hafa
sölsað undir sig einkaleyfi, hægri vinstri,
á letri og eiga nú höfundarétt á lang-
flestum leturgerðum í heimi. 

En það er í myndvinnslu sem enginn
kemst með tærnar þar sem Adobe er
með hælana. Þeir bjuggu til Photoshop
sem næstum því frá byrjun hefur verið sá
staðall og undirliggjandi algoritmi sem yf-
irgnæfandi meirihluta mynda sem teknar
eru í heiminum eru unnar. Nú hefur
Adobe lofað að viðhalda og þróa skráar -
sniðið DNG (Digital Negative Graphics)
sem einna helst er hægt að líkja við
gömlu góðu negatívuna. DNG staðallinn
hefur marga kosti, skrárnar eru fremur
litlar og það geymir allar metaupplýsingar
sem myndavélin skráir, whitebalance o.fl.
sem við dauðlegir þurfum ekki nauðsyn-
lega að vita. En, – og það er alltaf þetta
déskotans EN, DNG hefur einn kost
sem er ekki svo lítils virði þegar kemur
að fullvinnslu mynda. Það geymir allar
upplýsingar sem flagan í vélinni þinni
getur mögulega skráð. Þetta gerir skrá-
arsniðið án nokkurs taps sem þýðir að

Stafræn ljósmyndun

Það hefur orðið bylting í myndatökum og
prentun með tilkomu tölvunnar og myndvinnslu-

búnaðar. Þorsteinn Úlfar klórar í yfirborðið og
segir frá nýjungum í stafrænni myndvinnslu.

Hér má sjá skjámynd af ljósmynd sem opnuð hefur verið í Adobe Camera Raw 6.5. Eins og sjá
má hallar horizontinn og hún er bæði útbrunnin í háljósi og of dökk í skugga.
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jafnvel á yfir- og undirlýstum hlutum
myndarinnar skráir DNG staðallinn upp -
lýsingar sem hægt er að nálgast og nýta
með réttum tólum. Þetta gerir sniðið í 16
bitum þegar t.d. JPG sniðið er bara í 8
bitum. Ekkert tap í myndgæðum eins og
í JPG skrám sem eru 8 bita skrár.

Flestir vinna myndir sínar annaðhvort í
Photoshop eða Lightroom sem bæði eru
frá Adobe. Þá hefur Apple sent frá sér
forrit til myndvinnslu sem heitir Aperture
og er nú í þriðju útgáfu. Microsoft er
með Microsoft Office Picture Manager
en ekki veit ég til þess að hægt sé að
opna DNG eða RAW skrár í því forriti.
Aðrir framleiðendur eru fáir og smáir en
einn er sá til sem gerir forrit sem eru
brúkleg til að opna DNG skrár. Það er
hann nafni minn Thorsten Lemke sem
gerir Graphic Converter sem er svokallað
„free-ware“ forrit en það þýðir að hægt
er að fá það fyrir afar litla upphæð eða
40 dollara. Graphic Converter er afar
sniðugt forrit því það er hægt að opna
næstum hvaða grafík sem er í því, meira
að segja myndir sem gerðar voru í Amigu
og Atari á sínum tíma. Man annars ein-
hver eftir þeim vélum?

En hvað þýðir þetta allt? Jú, Adobe
hefur, eins og áður sagði, lofað að þjón-
usta DNG formatið að eilífu amen. Hægt
er að fara inn á vef Adobe og sækja til
þeirra lítið forrit sem heitir DNG Conver-

ter og renna myndasafninu í gegnum
það og vera næsta viss um að geta
opnað þær síðar í öðru forriti eftir áratugi
en líklegt má telja að stuðningur við
DNG verði sá staðall sem ríkjandi verður
í framtíðinni. Þá er einnig er hægt að
sækja ókeypis til Adobe forrit sem heitir
Adobe Camera Raw og er núna í útgáfu
6.5. Gallinn við ACR 6.5 er sá að það
vinnur með öðrum forritum Adobe eins
og Photoshop og Lightroom. Maður þarf
þó ekki að opna myndirnar í þessum for-
ritum heldur getur unnið með þær í ACR
6.5 og smellt á Done í stað Open. Síðan
ACR kom fram fer 95% af allri vinnu
sem ég framkvæmi við þær myndir sem

ég tek fram þar og í langflestum tilfellum
opna ég myndirnar ekki í Photoshop
nema ég vilji geyma þær í öðru formati
eða vinna eitthvað annað í þeim sem
ekki er hægt að gera í ACR 6.5.

Allt þetta þýðir að ef þú, lesandi góður,
vilt taka myndir í hæstu mögulegum
gæðum, þá forðastu að taka myndir í
JPG skráarsniði en notar annaðhvort
RAW, DNG eða Tif sem eru það sem
kallað er „lossless“ skráarsnið.

Hér er myndin komin, unnin í Adobe Camera Raw 6.5. Eins og sjá má er horizontinn orðinn réttur og sjórinn hættur að hallast. Engin útbrunnin há-
ljós, eins og skýin sem alltaf eru til vandræða ef sólin skín og skugganum hefur verið lyft og skerpan aukin. Samanburðurinn við myndina hér að
neðan er sláandi enda er hún jafn hrá og myndinni á síðunni hér á undan.
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Heimsleikar iðngreina

Heimsleikar iðngreina, World Skills, fóru fram í
London nú í haust. Björn Ágúst var á staðnum

og segir frá árangri okkar fólks í henni en
keppn in er eins og Ólympíuleikar iðnaðarmanna.

Daganna 5. til 8. október síðstliðinn
fóru fram heimsleikar iðngreina í
London. Þangað fóru þrír kepp-

endur frá Íslandi, þar á meðal Arnar
Helgi Ágústsson sem keppti í rafvirkjun.

Arnar varð í 3. sæti í Íslandsmótinu
sem haldið var í Smáralind í fyrra. Kepp-
endur í 1. og 2. sæti voru orðnir of
gamlir til að keppa í World Skills. Þar
mega keppendur vera að hámarki 22 ára
það ár sem keppnin fer fram.

Keppnin fór fram í stórri höll í suð -
austur London, húsið er um 100.000 m2

að stærð og þar inni var keppt í öllum 45
greinunum sem voru á þessu móti.
Keppendur voru um 960 frá 50 löndum.
Setningarathöfnin og lokaathöfnin fóru
svo fram í svokallaðri O2 byggingu sem
er stórt tjald sem Bretar byggðu í tilefni
aldamótanna, byggingu þar sem er
meðal annars er fjöldi veitingastað í
húsum sem eru inn í þessu gríðarstóra-
tjaldi. Salurinn sjálfur tekur um 8.000
manns í sæti.

Keppnin sjálf stendur yfir í fjóra daga
og er keppt frá kl. 9.30 á morgnana til
kl. 16.30. Keppt er í básum svipuðum
og sveinsprófin eru tekin í hér heima. 

Verkefnin eru 3 og felst í því að setja
upp tölfu og lagnir og tengja búnað,
meðal þess sem átti að tengja var KNX
búnaður sem stýrði ljósum.

Arnari gekk ágætlega, sérstaklega
þegar leið á keppnina. Arnar keppti
þarna við 29 aðra keppendur frá jafn-
mörgum löndum. Það er mikið átak að
taka þátt í svona keppni sem stendur yfir
í svona marga daga og ljóst að menn
þurfa að vera vel undirbúnir til að takast
á við ekki bara keppnina, heldur líka það
að um 200.000 manns koma að skoða
keppendur og verkefni þeirra þessa fjóra

Opnunarhátíðin var afar mikilfengleg og eins og fram kemur í textanum var keppnissvæðið
gríðar lega stórt og mikill handagangur í öskjunni þann tíma sem mótið stóð.
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daga sem keppnin stendur yfir.
Það var Félag íslenskra rafvirkja sem

greiddi allan kostnað af keppninni.
Stuðningsaðili var Landsnet. Dómari í
rafvirkjakeppninni var formaður FÍR,
Stefán Sveinsson.

Félagið sendi einnig út keppenda á
mótið sem haldið var í Calgary í Kanada
2009. Keppnin er haldin á tveggja ára
fresti og verður næst í Leipzig í Þýska-
landi í júlí 2013.

Auk Arnars kepptu Jóhanna Stefnis-
dóttir í hárgreiðslu og hárskurði og
Friðrik Óskarsson í pípulögnum.

Talsverður fjöldi Íslendinga kom á keppn -
ina og skoðaði sig um og má segja að
stærð hennar og verkefnin hafi vakið
áhuga þeirra. Talsverð umræða er um
hvað við getum lært af þessum keppnum,
bæði hvað varðar Íslandsmótin hjá okkur
og einnig hvernig haga megi sveins-
prófum.

Arnar Helgi Ágústsson og Kristján Þórður formaður RSÍ á keppnissvæðinu og hér neðst á síðunni til vinstri er Arnar með Stefáni Sveinssyni.

Arnar á fullu í keppninni og mátti lítið vera að því að líta upp frá verkefninu.

Flísararnir og hárgreiðslufólkið stóð sig afar vel á World Skills, eiginlega of vel því verkefni flísar-
ans átti að vera breski fáninn en gaurinn lenti í tímaþröng eða skildi ekki verkefnið.
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Félag Íslenskra Símamanna (FÍS)
er eitt af elstu verkalýðsfélögum
landsins stofnað í febrúar árið

1915. Það verður því 100 ára árið
2015. FÍS fékk inngöngu í RSÍ árið
1999, en hafði áður verið í BSRB.

Félagsmenn starfa helst í síma- og
fjarskiptaþjónustu, í fyrirtækjum sem
áður tilheyrðu Pósti og Síma.

Félagið telur um 800 félagsmenn og
hefur verið það undanfarin ár, áður fyrr
voru félagsmenn um allt land og voru
flestir um 1200. Núna eru félagsmenn
á Höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesbæ
og Akureyri.

Félagsmenn FÍS hafa mjög fjölbreyti-
lega menntun allt frá grunnskólaprófi  til
háskólaprófs.

Í dag geta félagsmenn í síma- og fjar-
skiptaþjónustu yfirleitt valið um að vera í
verkalýðsfélagi eða ekki og stundum

geta þeir valið um í hvaða verkalýðsfé-
lagi þeir vilja vera. Því er það mjög
ánægjulegt hvað hefur tekist að halda í
fjölda félagsmanna. Það má þakka
aðild að RSÍ að mínu mati, þar höfum
við öflugt styrkjakerfi, námskeiðsstyrki,
flottasta orlofskerfi landsins og góða
þjónustu við félagsmenn svo ég nefni
dæmi.

Samningarnir 2008 voru okkur mjög
erfiðir, svokallaðir 0 samningar. Þar
fengu bara þeir hækkun sem voru
lægst launaðir, um 11 þúsund krónur.
Aðrir fengu enga launahækkun fyrr en í
júní árið 2010, en þá fengu allir 11
þúsund króna hækkun. Auk þess þurftu
allir þeir sem voru með 350 þúsund eða
meira að sætta sig við 10% launa-
lækkun. Á móti kom að fyrirtækin
reyndu að takmarka uppsagnir.

Það gekk að mestu eftir en þó

nokkrar uppsagnir hafa verið hjá félags-
mönnum, síðast um 20 manns núna í
haust. Eins var starfstöð JÁ á Akureyri
lokað á árinu en á móti var fjölgað í
Reykjanesbæ.

Meiri ánægja var með síðasta samn-
ing sem við gerðum á árinu, en hann
var á svipuðum nótum og aðrir samn-
ingar í landinu., Þó er í okkar samningi
hærri desemberuppbót og auka ein-
greiðsla er í Skiptasamningnum (Skipti,
Síminn, Míla) ef hagnaður er yfir áætl-
unum og það gekk eftir. 

Það er mjög ánægjulegt þegar fyrir-
tæki láta starfsfólk njóta þess þegar vel
gengur. Það er hvatning fyrir okkur öll.

Með kveðju 
Grétar B. Guðmundsson 
formaður FÍS

Íslandsmót iðn- og verkgreina verður
haldið í byggingu Háskólans í Reykja-
vík næsta ár. Keppnisdagarnir eru

föstudagurinn 9. mars og laugardagurinn
10. mars. Keppt verður báða dagana frá
klukkan 9.30 og á föstudeginum til
16.30 en á laugadeginum til kl. 15.30.
Lokaathöfn og verðlaunaafhending byrja
svo kl. 18.00.

Keppt verður í rafvirkjun og einnig er
verið að skoða hvort keppa eigi í raf einda   -
virkjun og jafnvel í svokölluðum megatronic.

Gert er ráð fyrir því að keppendur í raf-
virkjun verði allt að 9, einn frá hverjum
skóla sem kennir þá grein. Á Íslandsmót -
inu 2010 í Smáralind kepptu 6 keppendur.

Undirbúningur er að komast á fullt og
m. a. er gert ráð fyrir því að grunnskóla-
nemendum verði boðið á keppnina á
föstudeginum til að sýna þeim möguleika
náms í iðngreinum. Verða þeir sóttir í
skólana og þeim ekið fram og til baka frá
viðkomandi skólum.

Íslandsmót iðn- og verkgreina
Það var mikið fjör í Smáralindinni á síðasta ári þegar Íslandsmót iðn– og

verkgreina fór þar fram. Í ár verður keppnin í Háskólanum í Reykjavík.

Frá FÍS
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Ílandi Úlfsstaða um 11 km innan við
Egilsstaði kúrir í skógi vöxnum hlíðum
orlofsbyggðin á Einarsstöðum. Þar eru

32 hús í eigu 7 verkalýðsfélaga.
Þessi hús hafa alla tíð verið mjög vin-

sæl í sumarleigu og svo hafa verið þarna
hópar af hreindýra- og rjúpnaskyttum á
haustin. Húsin eru ekki stór miðað við
nýjustu húsin okkar í Rafiðnaðarsamband -
inu, aðeins um 45 fm með svefnplássi
fyrir 8 manns. En hér er það umhverfið
og stundum verðrið sem laðar að og í
skóginum getur verið bæði kyrrt og hlýtt.

Frá því í byrjun október hafa ekki verið
margir gestir en þeim mun fleiri iðnaðar-
menn með allskonar tæki, gröfur, bora
og svoleiðis búnað. Það er verið að
leggja hitaveitu í öll húsin, frá Egils -
stöðum inn á Einarsstaði. Lögnin er
rúmir 10 km. og við hana tengjast öll

húsin á Einarsstöðum og fjöldamörg
önnur hús og sveitabæir á leiðinni, lík-
lega hátt í 100 hús þegar allt verður
komið.

Hitaveitulögnin er á vegum hitaveitu
Egilsstaða og Fella en sú veita á nóg af
umframvatni sem ekki var fyrirséð að yrði
notað á Egilsstöðum í náinni framtíð.
Það hefur samt tekið nokkur ár að fá
hitaveituna og sveitafélagið til að skoða
þetta í alvöru og á tímabili var svo komið
að rætt var um að setja kyndistöð fyrir
húsin á Einarsstöðum, sem kynnt yrði
með kurli eða jafnvel svartolíu. En sem
betur fer sáu menn að þetta var rétta
leiðin og allt hefur þetta gengið vel. Búið
er að hleypa vatni á lögnina og vatn komið
í nokkur hús í nágrenni Einarsstaða. Verið
er að vinna að því að koma upp pottum
við öll hús og leggja nýjar vatnslagnir og

hita veitu í öll húsin. Í byrjun janúar verða
fyrstu húsin tilbúin og líklegt að hægt
verð að opna fyrir leigu í febrúar. Öll
framkvæmdin á að vera tilbúin í lok
mars, eða fyrir páskaleiguna. Pottarnir
sem settir eru upp eru frá Norm-x í
Kópa vogi og eru tæplega 2000 lítra.

Jafnframt verður unnið að lagfæring um
á svæðinu, göngustígar að húsum og ný
og bætt bílastæði á nokkrum stöðum.

Það er því líklegt að skógurinn iði af lífi
ekki bara á sumrin heldur ekki síður á
veturna, þegar gaman verður að sitja í
heita pottinum, fylgjast með dansi
norðurljósanna á himinfestingunni og láta
sér líða vel.

Einarstaðir á Héraði

Miklar endurbætur eru nú á Einarsstöðum.
Nýir pallar, heitir pottar og hitaveita í öll hús.

Það ætti ekki að væsa um félaga sambandsins í
nýendurbættum húsunum á Einarsstöðum.

Það verður aldeilis munur þegar það verður
kominn pottur á vöndina. Muna svo að lognið
fylgir skóginum þannig að þarna verður gott
að vera og batnar alltaf.
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Líkt og undanfarin ár var fjölskyldu-
hátíð RSÍ haldin um Jónsmessuna
á orlofs svæði RSÍ á Skógarnesi við

Apavatn. Hátíðin er gríðarlega vinsæl á
meðal félagsmanna enda sniðin að því
að skemmta félagsmönnum og fjölskyld -
um þeirra. Boðið var upp á andlitsmálun
að morgni til ásamt því að Boltaleit kvik-
myndahúsanna var ræst kl. 9 og þar
með tæmdust öll tjöld á svæðinu (má
eiginlega segja að meðalaldur í hverju
tjaldi hafi hækkað verulega). Hoppukast-
alar voru reistir um hádegi.

Að vanda var hátíðin sett formlega
með víðavangshlaupi sem fer þannig
fram að unga fólkið, ásamt foreldrum,
hlaupa í kringum rjóðrið en það er kallað
tjaldsvæði A. Eftir hlaupið fengu allir af-
hentan verðlaunapening. Að hlaupi loknu
hófust viðburðir fyrir alla aldurshópa,
yngstu börnin fóru flest inn í samkomu-
tjaldið og fylgdust með leikriti frá Mögu-
leikhúsinu á meðan eldri hópurinn fór og
tók þátt í fótboltakeppninni. Á meðan á
þessu stóð fóru fjölmargir niður að vatni
og slöppuðu af við veiði. Að vanda var
mjög góð veiði og veitt voru verðlaun fyrir
lengsta og þyngsta fiskinn. Þeir sem
fengu sér göngutúr meðfram vatninu
gátu síðan staldrað við á nokkrum
stöðum þar sem skilti voru uppi með
þrautum sem mynda áttu eitt orð hvert.

Um kvöldið voru verðlaun veitt fyrir
þær keppnisgreinar sem keppt var í, það
er að segja fyrir fyrstu þrjú sætin í fót-
boltakeppninni, golfkeppni, púttkeppni,
veiðikeppni og orðaleiknum. Hljómsveitin
Buff mætti á svæðið eftir verðlaunaafhend -
inguna og hátíðinni lauk síðan með varð -
eldi. Gríðarleg ánægja var með hátíðina
og skemmtu allir sér vel í faðmi fjölskyld-
unnar.

Fjölskylduhátíð RSÍ

Fjölskylduhátíð Rafiðnaðarsambandsins var
haldin á  orlofssvæðinu á Skógarnes, Jóns-

messuhelgina í júnílok. Þar var vel mætt eins og
alltaf og skemmtu gestir sér hið besta.

Það var biðröð í andlitsmálunina og ekki var
hoppukastalinn minna vinsæll.

Það voru ýmsir íbyggnir í andlitsmálunarmeð -
ferðinni enda var vandað til verka.

Þetta einfalda leiktæki, eins og hoppukastal-
inn, hefur mikið aðdráttarafl á börnin.

Veðrið lék við hátíðargesti logn og blíða en
skúrir allt í kring, fínt veiðiveður.
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Golfkeppnin sló í gegn hjá golfurunum en
einn ig var haldin var púttkeppni.

Þá sáust ekki lítil tilþrif í boltanum og höfðu áhorfendur á orði að meira að segja tæklingarnar
væru alveg á pari við heimsmeistarakeppnina. Svo var góð þátttaka í víðavangshlaupinu.

Möguleikhúsið kom og skemmti yngstu
gestum fjölskylduhátiðarinnar í stóra tjaldinu
og bar ekki á öðru en að börnin hefðu afar
gaman af. Svo var dansleikur um kvöldið.
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Aukið lýðræði í lífeyrissjóðum er eitt
af mörgum málefnum sem tekin
hafa verið á dagskrá í opinberri

umræðu eftir bankahrunið. Það er lífeyr-
iskerfi landsmanna mjög holl umræða og
þörf. Á ársfundi Stafa lífeyrissjóðs 2009
var samþykkt ályktun þess efnis að sjóðs -
stjórn beitti sér fyrir auknu lýðræði í sjóðn -
um. Unnið hefur verið í anda þessarar
samþykktar og svo verður að sjálfsögðu
áfram. Mikilvægt er samt að hafa í huga
að margir lífeyrissjóðir urðu upphaflega til
á grundvelli kjarasamninga heildarsam-
taka launafólks og atvinnurekenda á
vinnumarkaði og ýmsar hugmyndir um
aukið lýðræði í starfsemi sjóðanna eru
því þess eðlis að fjalla þarf um á viðræðu -
vettvangi þeirra sem greiða til Stafa á
grundvelli kjarasamninga. Í þessu sam-
bandi er ástæða að geta þess að öll um-
fjöllun félagsmanna þeirra stéttarfélaga
og aðildarfélaga sem standa að Stöfum
einkennist af þessari nálgun, þar er sam-
ankominn stór hópur virkra sjóðsfélaga.
Starfsmenn sjóðsins eru reglulega boð -
aðir á félagsfundi þessara stéttarfélaga
og í fyrirtækjaheimsóknir, þar sem þeir
eru spurðir spjörunum úr um málefni
sjóðsins og þar er tekinn afstaða til allra
helstu ákvarðana stjórnar sjóðsins. Verði
þessi tengsl rofinn má leiða að því líkur
að tengsl lífeyrissjóðsins við sjóðsfélaga
geti minnkað.

Þingmannafrumvarpið og lýðræðið
Fyrir Alþingi hefur ítrekað verið lagt fram
þingmannafrumvarp um starfsemi lífeyr-
issjóða. Flutningsmenn telja að með sam -
þykkt þess verði stuðlað að beinu lýð-
ræði með því að auka áhrif almennra
sjóðfélaga á það sem gert er í sjóðunum.
Í frumvarpinu er m.a. talað um að

atkvæðisrétt á fundi lífeyrissjóðs hafi „allir
þeir sjóðfélagar sem greitt hafa í sjóðinn
fyrir síðustu áramót. Hver sjóðfélagi fer
með eitt atkvæði. Einfaldur meirihluti
ræður úrslitum mála. Kosningar skulu
vera leynilegar.“

Í árslok 2010 höfðu rúmlega 52.000
einstaklingar greitt til Stafa lífeyrissjóðs
og þessi stóri hópur skal eiga atkvæðis-
rétt á ársfundi, samkvæmt frumvarpinu.
Það kemur í minn hlut, sem framkvæmda -
stjóra í Stöfum lífeyrissjóði, að skipu-
leggja ársfund sjóðsins, boða til hans og
tryggja að fundurinn fari fram samkvæmt
lögum, reglum og samþykktum sem um
hann gilda. Árlegur ársfundur af þessari
stærð jafngildir sveitastjórnarkosningu
hjá stóru sveitarfélagi og það árlega. Í
umræðu um lýðræði og niðurstöður
kosninga er þess oftast getið hver kosn-
ingaþátttakan er. Í Stöfum lífeyrissjóði
yrðu til að mynda 2.500 sjóðfélagar að
mæta á ársfund til að ná 5% „kjörsókn“.
Þá gera flutningsmenn frumvarpsins ráð
fyrir að kosningar á ársfundi skuli vera
„leynilegar“, sem hlýtur að kalla á
umræðu um þann þátt sem snýr að mér
sem framkvæmdastjóra. Hvernig á ég að
tryggja að farið sé í einu og öllu að nýjum
lögum, sem samþykkt verða, ef 5%
sjóðfélaga mæta á árlega ársfundi Stafa,
samtals 2.500 sjóðfélagar? 

Kosningaþátttakan er í sjálfu sér vissu-
lega ekki endilega mælikvarði á gæði
niðurstöðunnar, svona ein og sér. Fáir,
vel upplýstir einstaklingar geta komist að
góðri niðurstöðu. Verði virkni sjóðfélaga
(kosningaþátttaka í þessu tilfelli) hins
vegar mjög lítil kallar það á umræðu um
hvort niðurstaðan gefi rétta mynd af
meintum vilja allra sjóðfélaga. Hugmyndir
um að setja skilyrði um lágmarksþátttöku

í kosningum, til að þær séu bindandi, eru
þekkt viðfangsefni án þess að ég vilji
leggja mat á hvert slíkt lágmark ætti að
vera. Margir fræðimenn hafa skrifað
miklar greinar um lágmarksþátttöku í
lýðræðislegum skilningi. Sem dæmi þá
leggur stjórnlagaráð til að 10% þjóðar-
innar geti krafist þjóðaratkvæðis um lög.
Ef stuðist yrði við þá tölu yrðu 5.200
sjóðfélagar Stafa að mæta á ársfund til

Lýðræðið og lífeyrissjóðirnir

Ólafur Sigurðsson fjallar hér um lýðræðiskröf-
una í lífeyriskerfinu og hversu erfið hún getur

verið í framkvæmd samkvæmt þeim lögum og
hefðum sem um kerfið gildir.

Framtíðarsjóðfélagi lífeyriskerfisins á hálum ís
í búsáhaldabyltingunni. Verður það hlutskipti
sjóðfélaga í framtíðinni? Að fóta sig á hálum
ís lýðræðisins í lífeyriskerfinu?

Rafisblad2011_Layout 1  15.12.2011  11:44  Page 19



20

RAFÍSBLAÐIÐ 2011

að ná fram bindandi niðurstöðu. Ákvæði
um lágmarksþátttöku geta haft neikvæð
áhrif á lýðræðisþróun. Ef lágmarkið er of
hátt (5%) og áhuginn lítill, yrði ársfundur
stafa ógildur ef aðeins 2.400 sjóðfélagar
kæmu á fundinn. Skilyrði um lágmarks -
þátttöku geta þannig gengið gegn þeirri
grunnhugmynd lýðræðisins að gefa ein-
staklingum færi á að tjá skoðanir sínar.
Bindandi kosning, án skilyrða um lág-
marksþátttöku, gæti á hinn bóginn valdið
ótta við fámennar hallarbyltingar og orðið
til þess að stórir hópar upplýstra sjóðs -
félaga flykktust á ársfund, samtals
5.200 sjóðfélagar með fyrirsjáanlegum
vandamálum um framkvæmd ársfundar.
Það væri fagnaðarefni ef 5.200
sjóðfélagar vildu hafa áhrif á sinn lífeyr-
issjóð, en vekur upp áleitnar spurningar
um framkvæmd. Hvernig á ég sem
framkvæmdastjóri að taka á móti 10%
sjóðfélaga og tryggja hnökralausa fram-
kvæmt ársfundar sem samkvæmt 30. gr.
laga um lífeyrissjóði skal taka fyrir og
greiða atkvæði um: 1) Skýrslu stjórnar,
2) ársreikning, 3) stjórnarkjör, 4) trygg-
ingafræðilegar úttektir, 5) fjárfestingar-
stefnu og 6) tillögur stjórnar til breytinga
á samþykktum sjóðsins.

Ef þingmannafrumvarpið yrði að lögum

kynni að verða mjög vandasamt ef fjöl-
mennt er á fundinum og kosningar eiga
að vera leynilegar. Sjóðfélagar hafa oft á
tíðum hvorki nægilegar forsendur eða
tíma til að kynna sér málin sem bera skal
undir atkvæði. Tíminn, sem færi í að taka
upplýsta ákvörðun, kynni mögulega að
draga úr vilja sjóðfélaga til að mæta á
ársfund - nema þá að menn vilji kjósa
eftir eigin tilfinningu fyrir málum og í
versta tilfelli eftir upphrópunum og sla-
gorðum í fjölmiðlaumræðu. Sem dæmi
þá leggur stjórnlagaráð til að ekki verði
hægt að krefjast þjóðaratkvæðis um fjár-
lög eða fjáraukalög. Dæmið er ekki endi-
lega hliðstætt ákvörðunum ársfunda
lífeyrissjóða, en er verðugt umfjöllunar-
efni þegar kemur að umfjöllun um flókin
viðfangsefni í rekstri lífeyrissjóða og
lýðræðislegri þátttöku sjóðfélaga.

Þannig gætu ákvæði frumvarpsins,
sem ætlað er að efla lýðræðið, beinlínis
snúið málinu upp í andhverfu sína! Eins
og ég vék að áður, þá gæti 2% þátttaka
hjá Stöfum, leitt til þess að ég yrði að
búa mig undir að þúsund sjóðsfélagar
mættu á ársfund og ársfundur með 10%
þátttöku eða 5.200 sjóðsfélögum er
óhugsandi ef fundurinn ætti að fara fram
eins og lög og reglur gera ráð fyrir nú. 

Miklir möguleikar til áhrifa í full-
trúalýðræði
Á næsta ársfundi Stafa verða 39 fulltrúar
sjóðsfélaga sem valdir eru á lýðræðis-
legan hátt í aðildarfélögum og fyrir-
tækjum sem tengjast Stöfum. Allir
sjóðsfélagar hafa rétt á að mæta á árs-
fund með umræðu og tillögurétt þar sem
þeir geta komið sjónarmiðum sínum á
framfæri við ársfundarfulltrúa. 

Sjóðsfélagar geta komið sjónarmiðum
sínum á framfæri og boðið sig fram sem
fulltrúar fyrir þau félög og fyrirtæki sem
þeir eru í. Þannig getum við eflt og styrkt
það lýðræðisfyrirkomulag sem sjóðurinn
býr við í dag. Sjóðsfélagafundir, árs -
skýrsla og viðhorfskannanir eru gerðar
fyrir sjóðsfélaga með það að markmiði
að auka gegnsæi og stuðla að virkri þátt-
töku sjóðsfélaga í starfseminni. Það er
svo að sjóðsfélagar Stafa geta haft mikil
áhrif á gang mála hjá Stöfum, ef þeir
kæra sig um! En umræða um beint
sjóðs félagalýðræði þarf að vera vel
ígrunduð og skoða þarf allar hliðar máls-
ins áður en við breytum því fyrirkomulagi
sem er til staðar í dag.

Lýðræðiskrafan var hávær í búsáhaldabyltingunni. En er ekki bara „business as usual“ eftir hrun þrátt fyrir háværar kröfur mótmælenda?
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Styrktarsjóður Rafiðnaðarmanna
Úrdráttur úr reglugerð og starfsreglum styrktarsjóðs

Aðild að einhverju hinna 8 félaga sem saman mynda Rafiðnaðarsamband Íslands veitir félögum þeirra réttindi í Styrktarsjóðnum
sem hér segir:

Rétt til sjúkradagpeninga úr sjóðnum eiga þeir sem eru fullgildir félagsmenn samkvæmt félagslögum og greidd hafa verið til-
skilin gjöld af til sjóðsins undangenga 6 mánuði eða lengur.

Einyrkjar og sjálfstæðir atvinnurekendur sem eru fullgildir félagsmenn fá greidda sjúkradagpeninga frá þeim tíma er lögboðinn
veikindaréttur, samkvæmt almennum kjarasamningi, hefur verið fullnýttur. 

Sjúkradagpeningar greiðast þegar um langvarandi veikindi er að ræða og greiðast frá þeim tíma er lögboðinni eða samnings-
bundinni launagreiðslu frá atvinnurekanda lýkur og áunnir veikindadagar hafa verið fullnýttir. Upphæð dagpeninga skal tryggja
80% af meðallaunum viðkomandi síðustu fimm mánuði fyrir veikindi skv. iðgjaldayfirliti  til Styrktarsjóðs, þó aldrei hærri
mánaðargreiðslu en hámarks krónutölu sem fram kemur í starfsreglum sjóðsins. Einnig kemur til greina að greiða lágmarks
dagpeninga, sem þá er ákveðin upphæð greidd 30 daga mánaðarins. Framkvæmdastjórn úrskurðar hvort og hvaða dagpen-
ingar eru greiddir.

Eitt bótatímabil samsvarar 180 dögum, með möguleika á framhaldi í allt að 180 daga sé fyrirsjáanlegt að endurkoma á vinnu-
markað verði innan þess tíma. Endurnýja þarf umsókn um sjúkradagpeninga við lok bótatímabils vari veikindi áfram. Fram-
kvæmdastjórn sjóðsins metur hvort sjúkradagpeningar eru greiddir lengur en eitt bótatímabil og hvaða dagpeningar eru þá
greiddir.

Þeir félagsmenn sem fá greidda sjúkradagpeninga eru hvattir til að nýta sér aðstoð ráðgjafa starfsendurhæfingarsjóðs VIRK og
ber að mæta í viðtal þar sé þess óskað.

Sjúkradagpeningar  greiðast ekki þegar um er að ræða varanlega örorku, ellihrumleika eða brotthvarf af vinnumarkaði við eftir-
launaaldur.

Rétt til styrkja úr sjóðnum eiga þeir sem teljast fullgildir félagsmenn og greidd hafa verið tilskilin gjöld af til sjóðsins undan-
gengna 12 mánuði eða lengur. 

Í styrktarsjóð er m.a. hægt að sækja styrki vegna eftirfarandi :

Íþróttaiðkunnar / líkamsræktar•

Sjúkraþjálfunar / sjúkranudds / Kírópraktors•

Gleraugnakaupa•

Kostnaðarsamra læknisaðgerða•

Krabbameinsskoðunar•

Áhættumats hjartaverndar•

Viðtalsmeðferðar hjá sálfræðingi•

Námskeiða•

Styrktarsjóður greiðir jafnframt eingreiddar dánarbætur við andlát félagsmanna sinna, hafi viðkomandi verið fullgildur
félagsmaður þegar andlát bar að eða fór af vinnumarkaði vegna aldurs.

Umsóknir um styrki hvers konar skulu berast skriflega fyrir 20. dags hvers mánaðar á þar til gerðu eyðublaði sem finna má á
heimasíðu sambandsins www.rafis.is Greitt er síðasta virkan dag hvers mánaðar.
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Rafiðnaðarmenn hafa byggt upp og rekið umfangsmikið eftirmenntunarkerfi
síðan 1975. Eftirmenntunarnefndir rafiðna og rafeindavirkja stofnuðu Rafið-

naðarskólann 20. september 1985.
Hlutverk Rafiðnaðarskólans er að gefa rafiðnaðarmönnum kost á að viðhalda
og endurnýja starfsfærni sína með því að bjóða upp á endurmenntunar- og

nýtækninámskeið.
Samtök launþega og atvinnurekenda í rafiðnaði, RSÍ og SART eiga og reka

Rafiðnaðarskólann.

Meistara og rafverktakanám
Auk meistararéttinda veitir meistaranámið rafvirkjum og rafvélavirkjum rétt

til að öðlast löggildingu til rafvirkjunarstarfa.

R A F I Ð N A Ð A

Skráning á námskeiðin fer fram á heimasíðu skólans,
www.raf.is, í síma, á skrifstofu skólans eða með

tölvupósti.

Vinsamlega skráið ykkur á þau námskeið sem áhugi er fyrir
á heimasíðu skólans, www.raf.is

Þar er einnig að finna nánari upplýsingar um hvert einstakt
námskeið.

Auk þess er hægt að skrá sig þar á póstlista skólans og fá
sendar upplýsingar í tölvupósti um ný námskeið sem kunna
að bætast við.

Stórhöfða 27 | 110 Reykjavík | Sími: 568-5010  
Fax: 581-2420 | Netfang: skoli@raf.is

Skrifstofan er opin frá kl. 8:30 til kl. 16:00 
alla virka daga.
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NÁMSKEIÐ Á VORÖNN 2012

Námskeið Byrjar Kl. Endar Kl. Lengd Fullt verð E verð
Allen bradley iðntölvur 15/3/2012 08:30 17/3/2012 18:00 40 65000 22750
Brunaviðvörunarkerfi 23/2/2012 08:30 25/2/2012 18:00 40 65000 22750
Brunaviðvörunarkerfi 8/3/2012 08:30 10/3/2012 18:00 40 65000 22750
EIB 1 8/3/2012 08:30 10/3/2012 18:00 40 65000 22750
EIB 2 29/3/2012 08:30 31/3/2012 18:00 40 65000 22750
Forritanlegar iðnstýringar EASY 12/4/2012 08:30 13/4/2012 18:00 25 43260 15140
Gervihnattasjónvarp 2/2/2012 08:30 4/2/2012 18:00 40 65000 22750
Háskerpusjónvarp 16/4/2012 08:30 17/4/2012 12:30 12 27810 9730
Iðntölvur PLC 1 16/2/2012 08:30 18/2/2012 18:00 40 65000 22750
Iðntölvur PLC 2 1/3/2012 08:30 3/3/2012 18:00 40 65000 22750
Iðntölvur PLC 3 29/3/2012 08:30 31/3/2012 18:00 40 65000 22750
IP Gagnaflutningur 20/2/2012 08:30 28/2/2012 12:30 25 43260 15140
IP myndavélakerfi (eftirlitsmyndavélar) 22/3/2012 08:30 22/3/2012 18:00 12 27810 9730
IP Símatækni 29/3/2012 08:30 31/3/2012 18:00 40 65000 22750
Jarðtengingar smáspennukerfa 13/3/2012 08:30 13/3/2012 12:00 5 17514 6130
Kælitækni 11/5/2012 08:30 13/5/2012 18:00 40 65000 22750
Línux 13/2/2012 08:30 15/2/2012 12:00 15 22660 7930
Ljósleiðarar 2/2/2012 08:30 4/2/2012 18:00 40 65000 22750
Loftnetskerfi 1 19/1/2012 08:30 21/1/2012 18:00 40 65000 22750
Loftsýringar 24/2/2012 08:30 25/3/2012 18:00 25 43260 15140
Margmiðlunarþjónn heimilisins 12/4/2012 08:30 13/4/2012 18:00 25 43250 15140
Mælitækni 30/1/2012 08:30 1/2/2012 18:00 40 65000 22750
Netþjónusta 1 19/3/2012 08:30 21/3/2012 18:00 40 65000 22750
Netþjónusta 2 23/2/2012 08:30 25/4/2012 18:00 40 65000 22750
PIC-örgjörvarásir 16/4/2012 08:30 18/4/2012 12:00 15 30900 10820
Rafhreyflar 12/4/2012 08:30 14/4/2012 18:00 40 65000 22750
Raflagnastaðallinn ÍST 200 23/3/2012 08:30 23/3/2012 18:00 12 27810 9730
Raflagnatækni 1 15/3/2012 08:30 17/3/2012 18:00 40 65000 22750
Raflagnatækni 2 22/3/2012 08:30 24/3/2012 18:00 40 65000 22750
Rafmagnsfræði meistaraskóla 26/1/2012 08:30 28/2/2012 18:00 40 65000 22750
Rafsegulsvið hætta eða hugarvíl 23/3/2012 08:30 24/3/2012 18:00 25 43260 15140
Reglugerð og rafdreifikerfi 1 16/2/2012 08:30 18/2/2012 18:00 40 65000 22750
Reglugerð og rafdreifikerfi 2 8/3/2012 08:30 10/3/2012 18:00 40 65000 22750
Reglugerð og rafdreifikerfi 3 26/4/2012 08:30 28/4/2012 18:00 40 65000 22750
Skjámyndir 23/2/2012 08:30 25/2/2012 18:00 40 65000 22750
Stafræn sjónvarpstækni 1/3/2012 08:30 3/3/2012 18:00 40 65000 22750
Stofnun og rekstur smáfyrirtækja 13/2/2012 13:00 14/2/2012 17:00 12 27810 9730
Tæknireglur um fjarskiptalagnir í íbúðah 21/2/2012 08:30 22/2/2012 12:30 12 27810 9730
Tölvufagteikning 26/4/2012 08:30 28/4/2012 18:00 40 65000 22750
Tölvuþjónusta 1 5/3/2012 08:30 7/3/2012 18:00 40 65000 22750
Tölvuþjónusta 2 26/3/2012 08:30 28/3/2012 18:00 40 65000 22750
Úttekt eigin verka 30/1/2012 08:30 30/1/2012 18:00 12 27810 9730
Öryggis og aðgangsstýrikerfi 26/4/2012 08:30 20/04/2012 18:00 12 27810 9730
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Orlofshúsin innanlands
sem utan eru eingöngu

ætluð félagsmönnum og er
frjáls bókun í þau utan viku um

páska og á sumrin í orlofshúsin
innanlands. Páskaleigan er vika, frá

miðvikudegi fyrir páska til miðvikudags
eftir páska. Sumarleiga telst frá lokum

maí til loka ágúst, leigutími er ein vika í
senn. Punktafrádráttur er 3 punktar við hverja

bókun í „vetrarleigu“. Bókun í sumarleigu og um
páska er frá 12 til 36 punktar.

Íbúðir í útlöndum eru opnar allt árið og er frjáls
bókun að þeim, þ.e. „fyrstur kemur fyrstur fær“.

Leigutími íbúða á Spáni á sumarleyfistímanum er
tvær vikur í senn. Leiguverð frá 15.okt. til páska

næsta árs er allt að 50% lægra en á sumarleyfis-
tímanum og hægt er að leigja íbúðirnar til lengri

eða skemmri tíma.
Sama leiguverð er allt árið fyrir íbúðina í Kaup-

mannahöfn, hámarks leigutími í senn er ein vika.
Allar umsóknir er hægt að framkvæma rafrænt en

einnig er hægt að fá send umsóknareyðublöð og
þarf þá að hafa samband við skrifstofu og óska
þess. Félagsmenn geta bókað og sent inn umsóknir

á heimasíðunni www.rafis.is

Hvernig bóka ég Orlofshús?
Þegar bóka á hús:

Opnið heimasíðuna www.rafis.is smellið á - Orlofs-
hús- ítalegar leiðbeiningar eru efst á síðunni. Þar er

myndband sem sýnir hvað gera skal.

Hvernig sæki ég um?
Þegar umsókn um hús er send, þ.e. páskavika

eða sumarleiga. Efst á stikunni kemur fram – Um-
sókn um Orlofshús – Skrá verður kennitölu og skrá eða

velja lykilorð. Veljið það sem óskað er eftir, ath. að velja
má mörg tímabil og mörg hús. Senda umsókn.

Hvenær sæki ég um?
Orlofshús innanlands um páska, tekið við umsóknum frá

25. janúar til 25. febrúar ár hvert. Orlofshús innanlands
yfir sumartímabilið, tekið við umsóknum frá 1. mars til

31.mars ár hvert.
Ekki þarf að sækja sérstaklega um íbúðir í útlöndum,

bara bóka ef laust er.
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