
Hvers vegna er ég í RSÍ?



 
 
 

SKRIFSTOFA RAFIÐNAÐARSAMBANDS ÍSLANDS

Skrifstofa RSÍ er á Stórhöfða 31
Skrifstofan er opin mánudag- fimmtudag frá kl. 08:00-16:00 
og föstudag frá 08:00-15:00.  Sími 540-0100.

Heimasíða sambandsins er www.rafis.is.

RSÍ er á Fésbókinni, 
www.facebook.com/Rafidnadarsamband.Islands 



STYRKTARSJÓÐUR
Hlutverk styrktarsjóðs er að efla heilsutengdar forvarnir og styðja við félags-
menn sem verða fyrir tekjumissi vegna sjúkdóma eða slysa.

SJÚKRADAGPENINGAR
Þegar réttur til launa í veikindaleyfi er fullnýttur hjá atvinnurekenda getur full-
gildur og skuldlaus félagsmaður sótt um styrk til sjóðsins. Sjúkradagpeninga-
vottorð frá lækni þarf að fylgja umsókn.

Sjúkradagpeningar greiðast í allt að 6 mánuði (180 daga), mánaðarleg greiðsla
er 80% af meðaltekjum síðustu fimm mánaða samkvæmt inngreiðslum í styrk-
tarsjóð. Mánaðarleg greiðsla getur þó aldrei orðið hærri en kr. 656.293 (miðað 
við 01.07.2019). Lágmarksgreiðsla er kr. 176.940. Hægt er að sækja um hluta 
dagpeninga ef félagsmaður getur ekki vegna sjúkdóms eða slyss stundað fulla 
vinnu. Réttur til dagpeninga skapast að loknum 6 mánaða samfelldum 
greiðslum. 
  
Stjórn sjóðsins er heimilt að greiða sjúkradagpeninga í allt að 6 mánuði (180 
daga) til viðbótar skv. ofangreindu ef félagsmaður á í langvarandi veikindum. 

Styrkur greiðist vegna langvarandi veikinda maka/barna, verði félagsmaður fyrir 
tekjumissi vegna þess. Vegna veikinda barna þurfa félagsmenn að nýta 
veikindarétt samkvæmt kjarasamningi áður en styrkur er veittur. Varðandi 
veikindi maka þurfa veikindi að hafa staðið í a.m.k. tvær vikur til að réttur 
skapist.



KOSTNAÐARSAMAR LÆKNISAÐGERÐIR
Styrkur er 40% af útlögðum kostnaði hafi kostnaður verið kr. 100.000 eða hærri, 
þó getur styrkur aldrei orðið hærri en kr. 100.000. Styrkur 
er veittur á þriggja ára fresti. Almennar tannlækningar falla ekki undir 
þennan styrk að frátalinni „inplant“ aðgerð.
Undir þennan lið falla m.a. laser sjónaðgerð, heyrnartæki og dvöl á heilsu-
stofnun í Hveragerði.

GLERAUGNASTYRKUR
Styrkur er 50% af kostnaði en að hámarki kr. 40.000, á þriggja ára fresti. 
Afrit af sjónmælingu þarf að fylgja kvittun.

KRABBAMEINSSKOÐUN
Greitt er fyrir skoðun allt að kr. 10.000.

HJARTAVERND - ÁHÆTTUMAT
Styrkur nemur kr. 10.000 af skoðunargjaldi.

SJÚKRAÞJÁLFUN / KÍRÓPRAKTOR
Styrkur er kr. 2.000 per skipti (sé kostnaður kr. 2.700 eða hærri), 
allt að 25 skipti á hverju almanaksári.



HEILSURÆKT
Styrkur er 50% af kostnaði félagsmanns að hámarki kr. 30.000 á hverju 
almanaksári.

HEILSURÆKT FYRIR FÉLAGSMENN SEM KOMNIR ERU 
Á EFTIRLAUN
Styrkur er 50% af kostnaði félagsmanns að hámarki kr. 30.000 á hverju 
almanaksári í allt að 5 ár eftir starfslok.

NÁMSKEIÐSSTYRKUR
Styrkur er 50% af kostnaði félagsmanns, að hámarki kr. 25.000 á hverju 
almanaksári.

STYRKUR VEGNA VIÐTALSMEÐFERÐAR HJÁ SÁLFRÆÐINGUM
Styrkur er 40% af kostnaði per tíma, að hámarki 25 skipti á hverju 
almanaksári.

FERÐASTYRKUR VEGNA LÆKNISÞJÓNUSTU
Til að jafna aðstöðu þeirra sem búa á landsbyggðinni er hægt að sækja um 
ferðastyrk að því tilskyldu að TR hafi hafnað umsókn félagmanns. Að hámarki er 
greitt fyrir 25 ferðir á ári, lágmarksvegalengd er 40 km. Höfnunarbréf TR þarf að 
fylgja umsókn.

FÆÐINGARSTYRKUR
Styrkur tekur mið af starfshlutfalli félagsmanns, að hámarki kr. 100.000 
eftir skatt. Á við um þá sem nýta réttindi til fæðingarorlofs úr Fæðingar-
orlofssjóði, 75% fæðingarorlof í fjórar vikur er forsenda styrks. 
Styrkur nýtist upp að 24ra mánaða aldri barns/barna..



TJALDVAGNASTYRKUR 
Styrkur er 50% af upphæð reiknings en þó aldrei hærri upphæð en 25.000 kr 
einu sinni á ári. Afrit af löggildum leigusamningi frá viðurkenndri tjaldvagna-
leigu þarf að fylgja umsókn. Nafn félagsmanns, kennitala, tímabil og upphæð 
þarf að koma fram á leigusamningi ásamt nafni og kennitölu leigusala. 
 
 
DÁNARBÆTUR (upphæðir taka breytingum samkvæmt vísitölu 
1. janúar og 1. júlí ár hvert).
Eingreiddar dánarbætur vegna andláts félagsmanns yngri en 75 ára 
kr. 590.000 (miðað við 01.07.2019).
Eingreiddar dánarbætur vegna andláts félagsmanns 75 ára eða eldri 
kr. 442.500 (miðað við 01.07.2019).
Eingreiddar dánarbætur vegna andláts félagsmanns 80 ára eða eldri 
kr. 331.875 (miðað við 01.07.2019).

Greiddur er styrkur til  maka eða forráðamanns barns félagsmanns kr. 1.021.644 
fyrir barn undir 18 ára aldri sem er á framfæri viðkomandi og kr. 510.822 með 
hverju barni eftir það. Heildarupphæð deilist jafnt á hvert barn. Heimilt er að 
greiða styrk vegna barna  til allt að 21 árs aldurs hafi það sannanlega verið á 
framfæri félagsmanns og ekki á vinnumarkaði. 

Öllum styrkjum þarf að fylgja kvittun eða afrit af kvittun með nafni og 
kennitölu félagsmanns og þess sem veitir þjónustuna. Þá þarf viðkomandi að 
hafa greitt til félagsins að lágmarki 6 undanfarna mánuði.



RAFMENNT
Varð til á vordögum 2018 þegar Rafiðnaðarskólinn og Fræðsluskrifstofa 
rafiðnaðarins voru sameinuð undir einn hatt. RAFMENNT er rekin í samstarfi 
RSÍ og SART.

Rafiðngreinar eru háðar öflugri símenntun og mikilvægt fyrir þróun fyrir-
tækja í rafiðnaði að starfsmenn fyrirtækja sæki sér eftirmenntun, hvort sem er á 
almennum fagnámskeiðum hjá RAFMENNT eða stígi skrefið lengra og sæki sér 
meistararéttindi í sama skóla.
 
RAFMENNT kemur að námi/námsskrám rafiðnaðarmanna frá því að 
nemendur byrja í grunndeild og þar til sveinsprófi er lokið. RAFMENNT hefur 
umsjón með sveinsprófum í rafiðngreinum, náms- og starfsþjálfunarsamningum, 
raunfærnimati í rafiðngreinum og Rafbók.is þar sem kennsluefni fyrir rafnám er 
að finna.
 
RAFMENNT Fagnámskeið
Haldin eru fagnámskeið sem tengjast bæði símenntun og endurmenntun félags-
manna. Að loknu námskeiði fær þátttakandi viðurkenningarskjal.

RAFMENNT Meistaranám
Meistaranám í rafiðngreinum er 56 eininga nám sem skiptist í almennan hluta 
og sérgreinahluta. Sérgreinahlutinn í meistaranámi rafiðnaðarmanna fer fram á 
námskeiðaformi hjá RAFMENNT, 30 einingar.



EFTIRMENNTUNARGJALD  
Meistaranám í rafiðngreinum er 56 eininga nám sem skiptist í almennan hluta og 
sérgreinahluta. Sérgreinahlutinn í meistaranámi rafiðnaðarmanna fer fram 
á námskeiðaformi hjá RAFMENNT, 30 einingar. 

Nánari upplýsinga er hægt að leita á skrifstofu 
RAFMENNTAR og/eða á: 
heimasíðu www.rafmennt.is, netfang, rafmennt@rafmennt.is 

RAFMENNT er á Stórhöfða 27. 
Skrifstofan er opin mánudag- fimmtudag frá kl. 08:00-16:00 
og föstudag frá 08:00-15:00.

Sími RAFMENNTAR er 540 0160.

RAFMENNT er á fésbókinni www.facebook.com/rafmennt og Instagram og 
Youtube.

VIRK – STARFSENDURHÆFINGARSJÓÐUR  

Er starfsgeta þín skert vegna heilsubrests? Ef svo er getur þú leitað aðstoðar 
ráðgjafa sjúkrasjóðs RSÍ að fenginni tilvísun frá heimilislækni eða meðhönd-
landi lækni. Félagsmönnum er jafnframt velkomið að setja sig í samband við 
ráðgjafa sem geta veitt frekari upplýsingar. Ráðgjafinn aðstoðar þig við að efla 
færni þína og vinnugetu. Þjónustan miðar að því að efla styrkleika þína og draga 
úr áhrifum hindrana á vinnugetu og þátttöku á vinnumarkaði. Ráðgjafar RSÍ eru 
að Stórhöfða 31.



LÍFEYRISSJÓÐUR
Sjóðfélagar öðlast rétt til ellilífeyris, örorkulífeyris og makalífeyris, auk þess sem 
þeir eiga rétt á lánum hjá sjóðnum að uppfylltum þeim skilyrðum sem sjóðurinn 
setur fram hverju sinni.

ATVINNULAUSIR FÉLAGSMENN
Skv. ákvörðun stjórnar Sjúkrasjóðs njóta félagsmenn í atvinnuleit fullra réttinda 
hjá sjóðnum að því skilyrði uppfylltu að félagsgjald sé greitt af atvinnuleysis-
bótum og þeir verið fullgildir félagsmenn í 6 mánuði fyrir atvinnuleit. 
ATH. óska þarf sérstaklega eftir því við VMST að félagsgjald verði greitt til RSÍ.

Félagsmenn sem verða fyrir atvinnumissi geta haft samband við RSÍ til að fá 
upplýsingar um hvernig bregðast skuli við þurfi þeir aðstoð. Vinnumálastofnun 
sér um afgreiðslu atvinnuleysisbóta. www.vmst.is

Félagsmönnum er bent á að skila tímanlega inn umsókn til Tryggingarstofnunar 
og/eða lífeyrissjóðs þurfi þeir að sækja um endurhæfingar- eða örorkulífeyri vegna 
veikinda eða slysa. Þeir sem þurfa aðstoð vegna þess geta leitað upplýsinga á skrif-
stofu RSÍ.

LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ
Hjá Rafiðnaðarsambandinu starfar lögfræðingur. Félagsmenn geta leitað eftir 
ráðgjöf vegna vandamála eða spurninga sem tengjast málefnum er varða kjara-   
samninga og túlkun þeirra, t.d. vegna launa, ráðningarsamninga, uppsagna o.fl.



ORLOFSHÚS
Rafiðnaðarsambandið á og rekur fjölda orlofshúsa/íbúðir í öllum landshlutum, sum 
þeirra eru einungis í sumarútleigu, önnur til útleigu allt árið. Einnig eru til útleigu 
allt árið, 3 íbúðir á Spáni, 2 hús á Flórída ( í samstarfi við MATVÍS) og 1 íbúð í 
Kaupmannahöfn.

Öllum húsum/íbúðum fylgir barnaferðarúm og barnastóll. Gæludýr eru hvergi leyfð í 
eða við hús/íbúðir, nema í húsum 12, 13 og 14 á Skógarnesi.

Orlofshúsin í Vatnsfirði við Flókalund og að Illugastöðum eru einungis í sumar-
útleigu.

Nánari upplýsingar eru að finna á orlofsvefnum á http://orlof.is/rafis/

SKÓGARNES
Orlofssvæðið á Skógarnesi við Apavatn er vinsælasti dvalarstaður félagsmanna, 
þar eru 14 orlofshús með svefnplássi fyrir 5 til 10 manns. Eitt stórt hús er einnig á 
svæðinu með svefnplássi fyrir 28 manns, gestir í húsinu geta leigt sérstaklega stórt 
samkomutjald sem staðsett er á pallinum við húsið. Við öll húsin er stór sólpallur 
með húsgögnum og heitum pottum. Sér baðherbergi er á palli við 10 manna húsin.

TJALDSVÆÐI VIÐ SKÓGARNES
Á Skógarnesi við Apavatn er eitt glæsilegasta tjaldsvæði landsins með fullkominni 
hreinlætisaðstöðu, rafmagni og leiksvæðum. Á svæðinu er fyrirtaksfrístunda-aðstaða 
s.s. par 3 golfvöllur, fótboltavöllur, frisbívöllur, körfuboltavöllur, púttvöllur, 25 
fm trampólínblaðra, aparóla og önnur leiktæki fyrir börn. Aðgang að þvottavél og 
þurrkara er hægt að fá hjá umsjónarmanni gegn vægu gjaldi. Trjágróður er mikill á 
svæðinu og margir fallegir lundir fyrir ferðavagna. Afar skjólgott er í flestum áttum. 
Svæðið er einungis aðgengilegt félagsmönnum og gestum þeirra.



MIÐDALUR VIÐ LAUGARVATN
Á orlofssvæðinu í Miðdal eru 5 hús. Fjögur þeirra eru með svefnplássi fyrir 8-10 
manns hvert og svo er eitt lítið hús. Eitt húsið er með aðgengi fyrir fatlaða. 
Heitur pottur er við stærri húsin og gufa er í einu húsanna. Öll eru húsin búin helstu 
heimilistækjum.

NORÐURLAND
Á Akureyri eru 5 íbúðir í Kristjánshaga og 5 íbúðir í Furulundi mismunandi að stærð, 
svefnpláss fyrir 5 til 9 manns. Í Varmahlíð er stórt einbýlishús á tveimur hæðum, með 
fjórum svefnherbergjum og tveimur baðherbergjum. Heitur pottur er á verönd. 
Í Vaglaskógi er 4ra herbergja hressingarhús og á Illugastöðum hafa félagsmenn 
aðgang að tveimur húsum.

EINARSSTAÐIR, SVIGNASKARÐ OG ÖLFUSBORGIR
Í Svignaskarði í Borgarfirði eru 2 hús, svefnpláss fyrir 10 manns, í Ölfusborgum eru 
2 hús, svefnpláss fyrir 6 manns og að Einarsstöðum rétt utan Egilsstaða eru 3 hús, 
svefnpláss fyrir 6 manns. Við öll þessi hús eru heitir pottar á veröndinni.

LJÓSHEIMAR / HVERFISGATA / GERPLUSTRÆTI
Rafiðnaðarsambandið á 11 íbúðir í Reykjavík. Sex íbúðir eru í Ljósheimum, þrjár 
á Hverfisgötu og tvær íbúðir í Gerplustræti. Þar af er ein íbúð sem er eingöngu 
sjúkraíbúð, fyrir þá félagsmenn sem þurfa að sækja læknisþjónustu til Reykjavíkur. 
Dvöl í sjúkraíbúð er félagsmanni að kostnaðarlausu gegn framvísun læknisvottorðs.



FLÓRÍDA, SPÁNN OG KAUPMANNAHÖFN
Á á Spáni eru 3 íbúðir með þremur svefnherbergjum og svefnplássi fyrir 6 manns. 
Íbúðirnar eru á tveimur hæðum, afar vel staðsettar og fullbúnar til venjulegs heimil-
ishalds m.a. með sængurlíni, handklæðum o.þ.h.

Í Kaupmannahöfn er 1 íbúð með tveimur svefnherbergjum og svefnplássi fyrir 6 
manns (þar af 2 á svefnsófa í stofu). Íbúðin er vel staðsett í 10-15 mín. göngufæri 
við Strikið og fullbúin til venjulegs heimilishalds m.a. með sængurlíni, handklæðum 
o.þ.h.

Á Florida eiga RSÍ og Matvís tvö hús í Rosemont Woods í Davenport. Hvort húsið 
er á tveimur hæðum með 5 herbergi og svefnpláss fyrir 10 manns. Sundlaugar 
eru við húsin og er hitun á lauginni innifalin í leiguverði auk internetstengingar. 
Leiksvæði er í bílskúrum húsanna. 18 holu golfvöllur er innan svæðisins og er þar 
einnig að finna tvo tennisvelli, veitingastað, bar, sundlaugar með rennibrautum og 
ýmislegt fleira.Aðgang að orlofshúsunum/íbúðunum hafa einungis fullgildir félags-
menn, eftirlaunaþegar og örorkuþegar sem voru fullgildir félagar við starfslok.

AFSLÆTTIR TIL FÉLAGSMANNA
Félagsmenn Rafiðnaðarsambandsins geta nýtt sér afslátt hjá fjölmörgum fyrirtæk-
jum gegn framvísun félagsskírteinis. Fyrirtæki sem veita afslætti eiga að vera með 
afsláttarmerki Frímanns sýnilegt.

Allar nánari upplýsingar um afslætti er að finna á orlofssíðu www.orlof.is/rafis




