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21. Miðstjórnarfundur RSÍ 

haldinn föstudaginn 23. mars   2006 kl. 15.00 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 
 
2. Lagt fram bréf frá Félagi rafeindavirkja um samþykktir stjórnar og trúnaðarráðs um breytingar 
á fulltrúum félagsins í miðstjórn.  Einnig var tilkynnt að aðalfundur Félags nema hafi kosið Helga 
Einarsson sem fulltrúa sinn í miðstjórn.  
 
3. Starfsmannamál. Farið var yfir uppsögn Þór Ottesen og fundi framkv.stjórnar um málið.  
 
4.  Sameining Lífiðnar og Samvinnusjóðsins. Ólafur kynnti samanburðar athuganir sýna þar 
sem reynt er að meta getu lífeyrissjóða til að standa undir skuldbindingum sínum. Þar kemur fram 
að Lífiðn og Samvinnulífeyrissjóðurinn eru í mun betri stöðu en allir aðrir samanburðarsjóðirnir.  
 
5. Hugsanleg áhrif gengisbreytinga og verðbólgu á stöðu skuldara. Hugleiðingar Ólafs Darra 
hagfræðings ASÍ um stöðu efnahagsmála lagðar fram.  
 
6. Staðfesting á kaupum á íbúð í Ljósheimum. Í samræmi við áskorun trúnaðarmannaráðstefnu 
og fyrri ákvarðanir um að fjölga íbúðum í Reykjavík hafa starfsmenn gert tilboð í íbúð á 8. hæð í 
Ljósheimum, miðstjórn staðfesti tilboðið.  
 
7. Staðan á Keflavíkurflugvelli. Farið yfir uppsagnir hjá varnarliðinu og samþykkt ályktun sem 
sett var á heimasíðuna.  
  
8. Þak á félagsgjaldi er hefur bundið við hina opinberu launavísitölu. Í mörg á hefur það þýtt 
árlega lækkun á tekjum RSÍ borið saman við meðallaun rafiðnaðarmanna, sem hafa í mörg ár 
hækkað töluverð meira en almenn launavísitala. Á síðasta ári hafa td. meðallaun rafiðnaðarmanna 
hækkað um 12% en launavísitala um 6%. Það hefur margoft verið rætt hvort réttlátt sé að vera 
með þakið.  
 
9.  Meistaraskólinn. Stefán Ólafur sendi inn upplýsingar um nú eru á gangi tveir starfshópar til 
að fjalla um meistaranámið, Starfsámsnefndin sem Stefán á sæti í hefur uppi hugmyndir gera 
meistaranámið að háskólaeiningu en Stefán hefur haldið uppi vörnum fyrir  faglega hlutann. 
Stefán fékk fullan stuðning miðstjórnar í því máli. 
 
10. Önnur mál.  Sagt frá hugmyndum u að fyrirtæki fái greiðslur frá ríkinu vegna nema í 
starfsnámi. Vel tekið í hugmyndina en ganga verður vel frá eftirlitsþætti og að ferilbækur séu rétt 
skráðar. 
 
Nýtt frumvarp um atvinnuleysisbætur er að verða tilbúið og verður lagt fyrir vorþing.  
 
Afhending sveinsbréfa verður næstkomandi laugardag. 
 
Fundi slitið Kl 16:00 
Haukur Ágústsson, 


