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8. Miðstjórnarfundur RSÍ 
haldinn föstudaginn 11. júní  2004 kl. 12.30 

 
1. Fundargerð síðasta fundar (Sambandstjórnar) samþykkt 
 
2. Tryggingarmál, lausleg úttekt á Styrktarsjóð. 
Nefndin sem falið var að stjórna úttekt á styrktarsjóði hefur fengið Bjarna Þórðarson 
tryggingarstærðfræðing til að meta sjóðinn og skilaði hann lauslegri úttekt á stöðu sjóðsins. 
 
3. Staðfesting kjarasamninga við Reykjavíkurborg, Vélamiðstöð Reykjavíkurborgar, Orkuveituna og 
Fjármálaráðuneytið. Búið að staðfesta fyrri samninga. Heildarhækkanir launakostnaðar í samningum 
rafiðnaðarmanna er á bilinu frá um 16% til 27%. Launahækkanir á svokölluðum fastlaunasamningum eru 
meiri vegna þess að þeir njóta ekki launaskriðs eins og almennir samningar. Samið var um sérstakar 
hækkanir á lágmarkslaunum Lágmarkstaxti rafiðnaðarmanna án sveinsprófs er kr. 116.227 og hækkar um 
tæp 18% og fer í kr. 131.820 1. jan. 2007, og hækkar því í heild um 33.5%. Lágmarkstaxti rafiðnaðarmanna 
með sveinspróf er kr. 152.501 og hækkar um tæp 18% og verður kr. 172.960 1. jan. 2007 og hækkar því í 
heild um tæp 34%. Ekki er lagt mat á kostnaðarhækkanir vegna "almennra atriða" enda eru þær ekki 
miklar. 
 
Miðstjórn fól forystu sambandsins að koma athugasemdum til ASÍ vegna þess hvernig staðið var að 
samningum í vetur, sérstaklega þegar samið var við forsætisráðherra um lífeyrismál. 
 
4. Fjallað um lán skólakerfisins. Búið er skuldbreyta og lækka vexti umtalsvert. Og komið á gott jafnvægi 
á greiðslum og gott svigrúm til reksturs Rafiðnaðarskólans. 
 
5. Yfirlit gjaldkera um fjármálastöðu RSÍ. Lausafjárstaða sambandsins er mjög góð núna og er hún nýtt 
til að greiða upp lán sem eru á fasteignum við Stórhöfða og Ljósheima 
 
6. Reglur um launatap vegna vinnu fyrir RSÍ. Kynntar voru reglur um greiðslur RSÍ vegna vinnutaps 
vegna starfa fyrir sambandið. 
 
7. Ákveðið að lána HSÍ 2 íbúðir fyrir landliðsmenn búsetta erlendis vegna æfinga fyrir komandi 
Ólympíuleika í 6 vikur yfir hásumarið enda eru íbúðirnar lítið notaðar af félagsmönnum þann tíma. 
 
8. Fjallað um samþykktir og reikninga Menntasjóðs 
 
9. Málefni frá lífeyrisjóðsnefnd ASÍ kynnt. Vinna í lífeyrissjóðanefnd ASÍ er í fullum gangi en gengur 
aðallega vegna þeirra lífeyrissjóða.  
 
10. Skoðuð ný aðstaða sem sveinsprófsnefnd hefur fengið í kjallara Stórhöfða 31. Fram kom hjá 
nefndarmönnum að þetta væri algjör bylting til batnaðar 
 
11. Önnur mál  
Fjallað um sumarskólann í Kiljava. - Ráðstefnu Norræna rafiðnaðarsambandsins um Balkanlöndin. - 
Margmiðlunardisk um störf rafiðnaðarmanna kynnt. 
 
Haukur Ágústsson 


