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1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 
 
2 Drög að samkomulagi forsendunefndar ASÍ og SA kynntar. 
Ólafur Darri hagfræðingur ASÍ kynnti samkomulagið sem er gert vegna þess að ljóst er að 
samningsforsendur sem tilgreindar eru í gildandi kjarasamningum standast ekki. Fram kom hjá 
Darra að helsta forsenda þess að SA legði fram þessa tillögu væri að þeirra mati að það myndi 
kæla hagkerfið. Vitað væri að forsendur kjarasamninga væru brostnar og það ylli mikilli óvissu. Ef 
aðilar vinnumarkaðs næðu saman um aðgerðir nú hyrfi sú óvissa og eins og allir vissu þá væru 
væntingar helsti verðbólguvaldurinn. Þetta samkomulag ætti að geta haft þau áhrif að í stað 
væntinga um aukna verðbólgu ættu þær að snúast við. 
 
Hagdeild ASÍ hefði farið yfir málið, hennar mat væri að ef verkalýðshreyfingin hafnaði þessu þá 
mætti vænta þess að verðbólga fari upp í 17 – 20% í lok þessa árs og væri um 6 – 8% í lok 
samningstímans. Ef gengið yrði að samkomulaginu þá mætti vænta þess að verðbólgan væri 
kominn niður fyrir 2,5 – 3% í lok næsta árs. 
 
Einnig mætti velta fyrir sér hvert ferlið gæti orðið ef ekki yrði gengið að samkomulaginu. Þá 
myndu líklega allir segja upp kjarasamningum um næstu áramót. Það myndi taka nokkra mánuði 
að ná saman samningum, og menn yrðu að hafa það í huga að alþingiskosningar væru næsta 
vor. Væri litið tilbaka þá lægi það fyrir að allar líkur væru á að kjarasamningar myndu ekki nást 
fyrr en að afstöðnum kosningum. Stórir hópar af lægst launaða fólkinu væri að fá 15 þús. kr. 
hækkun nú og allmargir fengi 3% launahækkun vegna 5.5% kjaratryggingarinnar. Það þyrfti að 
semja um verulega launahækkun næsta vor ef ná ætti inn þeim tæpu 200 þús. kr. sem verkafólk 
væri búið að fá á þessum tíma.    
 
Á fundinum kom fram að breytingarnar muni hafa lítil áhrif hjá flestum félagsmönnum RSÍ vegna 
þess að launaskrið hefur verið nokkuð, en þó mætti vænta þess og færa fyrir því nokkur rök, að á 
nokkrum mánuðum myndi þetta skila sér til um helmings félagsmanna. Á fundinum voru 
trúnaðarmen hjá RÚV og gagnrýndu þeir að ekkert væri í þessu samkomulagi sem tryggði 
launamönnum hjá ríkinu einhverjar bætur.  
 
Því var svarað með því að þetta væri tilboð frá SA og ekki hægt að heimfæra beint á ríkið, en það 
hefði verið tilkynnt af hálfu RSÍ við frágang skjalsins að sambandið myndi krefjast viðræðna við 
fjármálaráðuneytið. Það lægi þó fyrir að það myndi verða erfitt þar sem vitað væri að stórir hópar 
hjá ríkinu sérstaklega innan BSRB væru búnir að fá allnokkrar leiðréttingar og það kæmi fram í 
skjalinu frá SA að það væri ein af meginforsendum þess að SA teldi sig knúið til þess að leiðrétta 
lægstu laun um 15 þús. kr.  SA hefði bent á að ef einhverjir af ASÍ hópunum næðu því fram að fá 
leiðréttingu hjá ríkinu myndi það leiða til þess að það myndu þá ganga yfir alla ríkishópana og það 
myndi leiða til þess að verðbólga mynd hækka um 3 – 5 prósentustig. 
    
Það var niðurstaða miðstjórnar að verra væri að standa í vegi fyrir því að skjalið yrði staðfest. 
Betra væri að geta vísað til þess í kröfum um úrbætur fyrir okkar hópa. Þó svo að hækkun lægstu 
taxta á almenna markaðnum um 15. þús. kr. hefði ekki mikla praktíska þýðingu fyrir félagsmenn 
RSÍ, þá væri það þó betra að ná því inn í taxtakerfið. Sú hækkun myndi reyndar helst skila sér til 
erlendra rafiðnaðarmanna hér á landi, því þeir væru þeir einu sem væru á þessum töxtum. En ef 
allt taxtakerfið væri flutt upp um 15 þús. kr. þá væri næsta víst að með tímanum myndi það skila 
sér í auknu launaskriði.  
 
Einnig myndi það leiða til þess að við stæðum betur í að ná fram leiðréttingu fyrir þá sem fá hana 
ekki sjálfvirkt, þ.e. ef tilboð ríkistjórnar verður ásættanlegt. 
 
3 Önnur mál. Ekkert var formlega rætt undir þessum lið 
Haukur Ágústsson. 


