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Sambandsstjórnarfundur RSÍ 
haldinn 14. til 15. apríl 2005 að Hótel KEA Akureyri 

 
Dagskrá: 14.apríl. 

Opin fundur með rafiðnaðarmönnum á svæðinu.  
Setning formaður RSÍ. 
Ávarp Steingrímur J Sigfússon formaður VG. 
Ávarp Grétar Þorsteinsson forseti ASÍ. 
Margmiðlunardiskur rafiðnaðarmanna kynntur. 
Úthlutunarnefnd styrks RSÍ 2005 kjörin  
Helstu atriði fundarins kynnt.  
Kvöldverður. 

15.apríl. 
Skýrsla sambandsins. 
Reikningar sambandsins. 
Hádegisverðarfundur. Hagfræðingarnir Edda Rós Karlsdóttir 
hagdeild Landsbankans og Ólafur Darri Andrason hagdeild ASÍ 
verða frummælendur. Fjallað verður um það sjónarmið sem er 
áberandi þessa dagana. Þe. Hvort við höfum það svo óskaplega 
gott að ekki sé ástæða til þess að segja samningum upp í haust, 
þó svo allar forsendur sem samningarnir voru byggðir á standist 
ekki mat. Eins og komið hefur fram hjá stjórnvöldum og 
forsvarsmönnum fjármálastofnana. Þessi liður er opinn öllum 
rafiðnaðarmönnum. 
Reglugerð styrktarsjóðs. 
Lífiðn, Haraldur Jónsson greinir frá sameiningarmálum og Jónína 
Bjarnadóttir kynnir séreignarsparnað. 
Styrkur RSÍ. 
Kjör á stjórnarmanni í Lífiðn og varamanni. 
Önnur mál. 

 
Fundur settur kl. 19:00 14.04.2005 
 
Setningarræða formanns Guðmundur Gunnarsson formaður RSÍ flutti eftirfarandi 
setningaræðu. 
Góðir gestir og sambandsstjórnarmenn. Íslensk verkalýðshreyfing hafði strax í upphafi 
þá sérstöðu að vera ekki utangarðshreyfing.  Hún varð virkur þátttakandi í mótun 
þjóðfélagsins í nálægð við valdhafana og þurfti aldrei að berjast fyrir því að fá að tala 
og koma skoðunum sínum á framfæri.  Verkalýðshreyfingin taldi það strax sjálfsagðan 
hlut að skipta sér af lýðræðisþróuninni í landinu og var það hennar fyrsta hlutverk að 
brjóta á bak aftur ofurvald yfirstéttarinnar með afnámi hjúalaga og skapa almenning 
mannréttindi. 
 
Íslensk verkalýðshreyfing hefur verið virkur þátttakandi í að stjórna landinu og það sem 
erlendum gestum okkar finnst eftirtektarvert að íslensk verkalýðshreyfing hefur meir 
að segja tekið að sér ábyrgð á ákveðnum efnahagslegum þáttum, sem er algjörlega 
óþekkt í öðrum löndum.  Þar eru það stjórnvöld sem bera pólitíska ábyrgð.  Í þessu 
sambandi getum við bent á þá ábyrgð sem verkalýðshreyfingin tók við að ná niður 
verðbólgunni árið 1990 og halda henni síðan í skefjum. Oft hefur það verið svo að 
verkalýðshreyfingin hefur tekið af skarið í stjórnun efnahagsmála.  Nú virðist það vera 
svo að við séum enn eina ferðina að lenda upp að vegg og gera eigi okkur ábyrg fyrir 
því að verðbólgan fari ekki upp í tveggja stafa tölu. 
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Þegar ráðamenn afhentu fáum útgerðarmönnum auðlind þjóðarinnar, má segja að 
þeir hafi horfið til fyrri tíma og endurskapað það lénsveldi sem verkalýðshreyfingin 
afnám fyrir rúmri öld.  Sama var upp á teningunum hjá ráðamönnum þegar örfáum 
voru afhentar bankastofnanirnar.  Og það sama virðist standa til hvað varðar Símann.  
Erum við að verða annað Rússlandi?  Þar sem ráðandi stjórnvöld afhenda eignir 
samfélagsins til fárra.  Sú spurning brennur á okkur hvort við viljum búa í lýðræðislegu 
þjóðfélagi, þar sem verkalýðshreyfingin er áberandi í baráttuni fyrir almennum 
hagsmunum.  Nú ráða hér ríkjum 3 - 4 auðhringir auk bankana.  Fjármagnsfyrirtækin 
eru í óða önn að kaupa upp fyrirtækin.  Þetta snertir okkur því í vaxandi mæli ráða 
fulltrúar fjármálafyrirtækjanna rafiðnaðarfyrirtækjunum.  Þetta eru menn sem ólust ekki 
upp í okkar starfsgeira.  Oft menn sem aldrei hafa komið út í atvinnulífið.  Þeir koma úr 
háskólanum og ákvarðanataka þeirra markast fyrst og síðast af því að kreista út sem 
mestum arði.  Miskunnarlaust er hagrætt og hent út á götu starfsmönnum sem hafa 
varið öllum besta hluta starfsævi sinnar við uppbyggingu fyrirtækisins og gengið í 
gegnum launaskerðingar til þess að koma fyrirtækinu á beinu brautina.  Fyrirtækin eru 
bútuð niður úr þeim hirtir arðvænlegust partarnir, hinu er lokað og fjölskyldur sitja 
atvinnulitlar í verðlausum húsum sínum.  Peningahyggjan ræður för og allir 
ákvarðanatöku. 
 
Það er ekki eins og áður, að í rafiðnaðarfyrirtækjum ráði ríkjum rafiðnaðarmaðurinn 
sem byggði það upp.  Maður sem berst ásamt starfsfólki sínu fyrir lífi fyrirtækis síns, 
gangi illa.  Í hádegisverði á fínu veitingahúsi setjast svo jakkafatagæjarnir í bláteinóttu 
skyrtunum með silkibindin og gera grín að þeim gamla sem reyndi að halda fyrirtækinu 
gangandi, svo það gæti brauðfætt sem flestar fjölskyldur.  Við búum við vaxandi 
einstaklingshyggju og sérhyggju.  Fjármálafyrirtækin hafa í hratt vaxandi mæli verið að 
seilast inn á starfssvið stéttarfélaganna með framboð á séreignarsjóðum, 
lífeyrissjóðum og tryggingum sem eiga að vera sambærilegar og sjúkrasjóðir okkar 
bjóða upp á.  Aðgangurinn að þessu umhverfi er svo er launareikningur sem 
múlbindur fólkið við bankann.  Þar fer fram purrkunarlaust val og þeim sem minna 
mega sín er ekki veittur aðgangur. 
 
RSÍ er hluti af öflugri almannahreyfingu sem getur haft áhrif, en í dag hefur 
Verkalýðshreyfingin sannalega alltof of lítil áhrif.  Það blasa við okkur í íslensku 
allsnæktarþjóðfélagi hópar sem hafa það slæmt.  Öryrkjar og gamalt fólk sem ekki 
hefur öðlast full réttindi í lífeyrissjóðum.  Einstæðar mæður sem ekki eiga þak yfir 
höfuðið.  Um göturnar ráfar fólk sem er geðveikt og fær ekki aðstoð.  Unglingum sem 
oft eiga við geðræn vandamála að stríða er hent inn í fangelsin við hlið harðsvíraðra 
glæpamanna.  Afleiðing þjóðfélagslegrar þróunar, sérhyggja, harka og frekja 
peningaaflanna birtist okkur í því að flestir forystumanna verkalýðshreyfingarinnar 
virðast hafa takmarkaðan áhuga til þess að fjalla um þjóðfélagslega þróun.  SA er 
orðið áhrifalaust og virðist heldur ekki hafa áhuga á þeim málaflokki.  SA er skrifstofa 
með lögfræðingum, sem virðast hafa þann tilgang einan að semja um nógu litla 
kostnaðarauka.  Við sjáum þar ekki lengur einstaklinga í farabroddi atvinnurekenda 
eins og Einar Odd, Ragnar í ÍSAL eða Davíð Scheving og aðra áberandi athafnamenn 
úr atvinnulífinu.  Í Samtökum atvinnulífsins eru það hagsmunir stórfyrirtækjanna sem 
ráða og stefnt markvist að hámörkun arðs þeirra.  Litlu fyrirtækin eins og þau eru mörg 
í rafiðnaðargeiranum eru skipta engu, og samkeppnistöðu þeirra kastað svo ná megi 
hámörkun arðs stóru fyrirtækjanna. 
 
Áhrif stjórnmálamanna inn í atvinnulífið hefur farið minnkandi. Halldór og Davíð virðast 
ekki hafa neinn áhuga á samvinnu eða samstarfi.  Þeir einfaldlega taka ekki upp 
símann þó ASÍ panti viðtal.  Ég spyr hvort það sé vegna þess, að við erum ekki nógu 
afgerandi í þjóðmálumræðunni og höfum ekki nægilega mikil áhrif?  Við fáum bara að 
vera með þeim þegar ekki er ágreiningur.  Til okkar eru send frumvörp til umsagnar 
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eins og td nýverið um störf erlends verkafólks hér á landi.  Við höfðum náð 
samkomulagi um niðurstöðu, en þá kom símtal frá Landsvirkjun og Þórarni Viðari og 
ráðuneytið kippti tilbaka því sem var samkomulag um. Þá hófst málsmeðferð sem 
hlýtur að vera einsdæmi í sögu sjálfstæðrar þjóðar. Frumvarpsdrög sem búið var að 
semja af hálfu ráðuneytis í samráði við samtök launamanna og fyrirtækja er sent til 
fulltrúa erlends verktaka. Athafnir þessa verktaka höfðu þótt það ámælisverðar að 
tilefni þótti til þess að menn settust niður og sömdu frumvarp til laga. Þau 
frumvarpsdrög eru svo send til þessa erlenda verktaka.  Nú fyrir skömmu er svo kynnt 
nýtt frumvarp sem í mörgum aðalatriðum er algjörlega óásættanlegt, en eins og þið 
tókuð kannski tekið eftir, kynnti Félagsmálaráðherra það með þeim orðum: "Að höfðu 
samráði við aðila vinnumarkaðsins ASÍ og SA, hef ég unnið þetta frumvarp" 
 
Grein Agnesar í Mogganum um helgina vakti upp mikil viðbrögð almennings.  Það 
segir okkur að þjóðin er búinn að fá nóg af silfurfatseinkavæðingunni.  Fólk vill ekki 
þessa þróun.  Þjóðin vill greinilega ekki að fáir einstaklingar eignist allt.  Almenningur 
er greinilega búinn að fá sig fullsaddan af græðgisvæðingunni.  Meir að segja 
leiðarahöfundi Moggans er ofboðið.  Skyndilega virðist þjóðin vakna.  Er það núna sem 
er réttur tími til þess að ganga fram og benda á þau mál sem við viljum taka á 
dagskrá?  Og þá kemur spurningin;  "Þola félagsmenn það að við förum fram?  Vilja 
þeir það?"  Hafa samtök okkar breyst?   Er svo komið að láglaunamenn eru að verða 
að hóp, sem ekki er áhugaverður fyrir stéttarfélögin sakir þess að þeir skila svo litlum 
gjöldum inn í reksturinn?  Borga þeir ekki nóg í sjúkrasjóðina?  Eru fjármálafyrirtækin 
búinn að keyra okkur upp að vegg í samkeppninni um þá félagsmenn sem eiga 
pening?  Stéttarfélögin geta lent í þeirri stöðu að vera einungis með láglaunafólkið og 
hálaunafólkið fer inn í það umhverfi sem fjármálafyrirtækin eru að bjóða.  Að mínu mati 
yrði það niðurstaðan ef farið er út í VR leiðina og leggja hluta af innheimtum gjöldum 
inn á séreignareikning.  Endurgreiða hluta félaggjalds,  Þurrka úr framlag í 
Verkfallsjóðinn og lækka það framlag sem fer til reksturs RSÍ.  Greiða út 
verkfallssjóðinn og gefa með því út yfirlýsingu að við teljum ekki þörf á að gera ráð fyrir 
átökum um kjarasamninga?  VR segir að félagsmenn þurfi ekki á verkfallsbótum að 
halda, þeir geti nýtt sérsjóðinn til þess.  Allt þetta verður gefið upp til skatts. 
 
Við verðum að taka afstöðu til þessa máls.  Svo endurgreiða megi félagsmönnum 
fella VR-ingar niður námskeiðsstyrki,  það leiðir til þess að hækka verði 
námskeiðsgjöld Rafiðnaðarskólans töluvert sakir niðurfellingar á stuðning við skólann.  
Þeir fella niður íþróttastyrki.  Tvöfalda leigu á orlofshúsum, 35. – 40.000 kr. í leigu fyrir 
vikuna mun klárlega leiða til þess að aðsókn mun minnka verulega og við verðum að 
fækka þeim verulega.  Þeir fella niður greiðslur í verkfallssjóð svo hægt sé að 
endurgreiða hluta af félagsgjaldi og borga út núverandi innistæðu verkfallsjóðs.  Einnig 
þyrftum við að fella niður þak á félagsgjöldum.  Lækka nokkrar bætur úr sjúkrasjóð og 
fella út nokkra styrki.  Með tilliti til ársreiknings 2004, þá gætum við með því að fara 
ofnagreinda leið endurgreitt fullborgandi félagsmanni að meðaltali um 9 þús. kr. á ári.  
Eða fylgja áfram þeirri samtryggingarstefnu sem við höfum fylgt hingað til. Við erum 
landssamtök með tæpan helming okkar félagsmanna búsetta utan höfuðborgarinnar 
og nánast allir okkar félagsmenn eru með full réttindi.  Auk þess þá vinnur hluti okkar 
fólks erfið, slítandi og hættuleg störf.  Þrátt fyrir að við gripum til ofangreindra aðgerða 
og RSÍ sé fjárhagslega sterkt, þá er samsetning félagsmanna þannig að við gætum 
aldrei endurgreitt jafnmikið og VR. 
 
Ef við förum þessa leið minnkar samtryggingin og við köllum yfir okkur að það verður 
erfitt að hjálpa þeim sem greiða lítið til sambandsins.  Eru þeir félagar okkar sem fara 
halloka byrði sem við viljum losna við?  Það eru ófáar fjölskyldur rafiðnaðarmanna 
sem við höfum bjargað frá fjárhagslegu hruni.  Erum við orðin of upptekin af því af 
hræðslu við að missa frá okkur þá félagsmenn sem eru að greiða góð félagsgjöld. 
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Ágætu félagar og gestir. Ég vona að við eigum árangursríka og málefnalega fundi fyrir 
höndum hér á Akureyri.  Við höfum fengið hingað góða fyrirlesara bæði í kvöld og eins 
á morgun. 
 
Að lokinni setningarræðu flutti Steingrímur J. Sigfússon formaður VG ávarp. 
Þar kom fram að hann ætti í ákveðnum erfiðleikum vegna þess hve rótæk ræða 
formannsins hafi verið. Hann hrósaði RSÍ fyrir sjálfstæða rödd í baráttu verkalýðsins 
og góða félagslega uppbyggingu. Þar legðum við áherslu á félagsleg gildi andstætt því 
sem t.d. VR leggur áherslu á þessa dagana. Í þeirri hægri sveiflu sem hefur verið við 
líði síðustu 30 árin hafa komið upp raddir um úrelta verkalýðshreyfingu og gamaldags 
verkalýðsflokka, ef svo sé er hann bara ánægður með að vera gamaldags. 
Frjálshyggjumenn vilji nota hnattvæðinguna til þess að jafna kjörin niður á við og 
hámarka arð auðvaldsins. Þó undarlegt sé þá dansa samtök atvinnurekenda með þó 
svo að þetta gera fyrirtæki á þeirra vegum ósamkeppnishæf við fyrirtæki sem flytja inn 
ódýrt vinnuafl frá fátækari þjóðum og skipta sér ekki af sköttum og skyldum sem því 
fylgja að búa og vinna hér. Evrópusambandið hefur nú tekið undir þau sjónarmið með 
þjónustutilskipun sinni, þar sem miða skal við kjör heimalandsins. Allir vita að best er 
að lifa í kerfi eins og notuð eru á Norðurlöndum. Verkalýðshreyfingin verður að vera 
pólitísk og taka á málum sem þessum þó að hún þurfi ekki að vera flokkspólitísk. 
Verkalýðsfélög sem vilja fara VR leiðina geta alveg eins hætt venjulegri starfsemi og 
boðið þjónustuna út.  
 
 
Ávarp Grétars Þorsteinssonar forseta ASÍ. Grétar talaði um verðbólguna og 
verðbólgumarkmið samninga, það er ljóst að verðbólgumarkmiðin eru sprungin þó svo 
að verðstríð lágvöruverslana haldi henni veruleg niðri nú um stundir. Þá ræddi hann 
um útlendinga á íslenskum vinnumarkaði. Þeir hafa verið hér um nokkuð skeið, 
aðalega við fiskvinnslu og í ummönnunargreinum. Þetta fólk hefur verið velkomið 
hingað, fengið þau kjör sem samið hefur verið um og greiðir skatta og skyldur. Nú 
hefur þetta breyst verulega, þetta byrjaði með hinu ítalska fyrirtæki sem vinnu við 
Kárahnjúka, þeir vilja helst ekki hafa neina íslendinga í vinnu því þeim þarf að borga 
umsaminn laun. Fyrst var reynt að notast við Portúgala en þegar það gekk illa vilja þeir 
helst ekkert nema verkamenn frá fátækustu löndum Asíu. Það gekk ansi illa að fá 
stjórnvöld til þess að standa vörð um íslensk lög og reglur, það hefur síðan leitt til þess 
að einhver íslensk fyrirtæki eru farin að leika sama leikinn, flytja inn Letta og nota þá í 
þrá mánuði á svo kölluðum þjónustusamningi við lélegan aðbúnað og léleg kjör. Síðan 
eru þeir sendir heim í smá tíma og koma til baka og eru í starfi í  þrjá mánuði. Við 
verðum að standa vörð gegn þessu en getum ekki tekið að okkur löggæslu.  
 
 
Margmiðlunardiskur um störf í rafgeiranum. Björn Ágúst Sigurjónsson kynnti stöðu 
mála varðandi margmiðlunardisk rafiðnaðarmanna, Stefnt hefur verið að því að 
afhenda fyrsta eintakið nú í maí, það er ljóst að það takist ekki og því verið frestað fram 
á haust. Þá sýndi hann þær breytingar sem gerðar hafa verið á útliti frá því í haust.  
 
Afhending sveinsprófa Helgi Jónsson form. Rafv.fél. Norðurlands og Stefán Ólafur 
Guðmundsson afhenti fjórum nýsveinum í rafvirkjun frá Akureyri sveinsbréf. 
 
Þeir eru Egill Bollason, Garðar Tryggvason, Guðmundur Jón Arnkelsson og Sveinn 
Guðnason.    
Fundi frestað.  
 
Fundi fram haldið kl. 9:30 þann 15. apríl. 
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Látinna félaga var í upphafi minnst af formanni og risu fundarmenn úr sætum þeim til 
virðingar. 
 
Kjörin úthlutunarnefnd fyrir styrk RSÍ og fram kom tillaga um eftirfarandi: 
Haukur Ágústsson,  formaður,  Anna Nína Stefnisdóttir,  Hörður Bragason. 
Anna Kristveig Arnardóttir,  Sigurjón Ingvarsson  
Samþykkt samhljóða. 
 
Skýrsla stjórnar sambandsins fyrir síðasta starfsár var lögð fram og skýrð af 
formanni Guðmundi Gunnarssyni. 
Þar kom fram að starfsemin hefur verið öflug og stöðug fjölgun er í samtökunum. 
Skýrsluna er að finna í gögnum  miðstjórnar á heimasíðu og henni var einnig dreift á 
fundinum 
 
Samstæðureikningar sjóða sambandsins fyrir árið 2004 voru þá lagðir fram af 
gjaldkera Rúnar Bachmann. 
Í þeim kom fram að hrein bókfærð eign sambandsins nemur um 945 milljónum kr. 
Afkoma síðasta árs var um 90 milljónir króna. 
Eignir sambandsins skiptast í : Styrktarsjóður 499 milljónir, Orlofssjóður 179 milljónir, 
Vinnudeilusjóður 147 milljónir og Menningarsjóður 114 milljón og Sambandssjóður 6,5 
milljónir.  
Einnig kom fram það álit að raunveruleg eign væri verulega hærri en bókfært mat 
þeirra. Íbúðarverð hefur hækkað mun meira en mat. 
Tekið var fram að endurskoðandi áritaði reikninga á nokkurs fyrirvara og félagslega 
kjörnir skoðunarmenn hafa farið yfir reikninga.  
 
Gjaldkeri lagði fram eftirfarandi tillögur:  

1. Sambandsstjórnarfundur RSÍ 2005 samþykkir reikninga  sjóða sambandsins 
fyrir árið 2004 og vísar þeim til næsta reglulegs þings. 

2. Sambandsstjórnarfundur RSÍ 2005 samþykkir eftirfarandi skiptingu þeirra 65% 
hluta sem renna til sambandsins: 
Sambandssjóður  44% 
Styrktarsjóður     1% 
Orlofssjóður     6% 
Vinnudeilusjóður  14% 

3. Sambandsstjórnarfundur RSÍ 2005 samþykkir að 14% framlag af 
félagsgjöldum til vinnudeilusjóðs renni til menningarsjóðs á árinu 2005. 

Allar tillögur gjaldkera samþykktar samhljóða  
 
Guðmundur Gunnarsson lagði fram eftirfarandi tillögu. Sambandsstjórnarfundur 
RSÍ 2005 samþykkir að veita framkvæmdastjórn RSÍ heimild til þess að verja á 
komandi starfsári allt að 1,5 milljónum kr. til kennslutækjakaupa í Rafiðnaðarskólann.  
 
Haraldur Jónson lagði þá fram eftirfarandi tillögu: Skilyrði fyrir greiðslu þessa 
styrks til Rafiðnaðarskólans, er að sættir náist milli formanns RSÍ og formanns 
skólastjórnar, Ómars Hannessonar og starfsmanns skólans Örlygs og að Örlygur 
dragi ásakanir sínar á formann RSÍ til baka. 
 
Fyrri tillagan samþykkt samhljóða en allmargir sátu hjá, sú seinni með þorra atkvæða, 
engin á móti. 
 
Varamaður í kjörnefnd Guðmundur lagði fram tillögu um Birnu Birgisdóttur. 
Samþykkt samhljóða 



Fundargerð sambandsstjórnarfundar RSÍ 2005 

Útg. 25.04.2005 Ábm. Guðmundur Gunnarsson 6 

 
Hádegisverðarfundur. Hagfræðingarnir Edda Rós Karlsdóttir hagdeild 
Landsbankans og Ólafur Darri Andrason hagdeild ASÍ verða frummælendur. Fjallað 
verður um það sjónarmið sem er áberandi þessa dagana. Þe. Hvort við höfum það 
svo óskaplega gott að ekki sé ástæða til þess að segja samningum upp í haust, þó 
svo allar forsendur sem samningarnir voru byggðir á standist ekki mat. Eins og komið 
hefur fram hjá stjórnvöldum og forsvarsmönnum fjármálastofnana. 
 
Úrdráttur úr erindi Ólafs Darra. Darri byrjaði á því að fara yfir efnahagslegar 
forsendur kjarasamninganna 2004 og benti á að þá hafi verkalýðshreyfinginn staðið 
frammi fyrir mestu framkvæmdum Íslandssögunnar, sem myndi valda miklum 
hagvexti og jafnvel mikilli þenslu. Verkalýðshreyfingin ákvað að gera tilraun til þess að 
leggja sitt af mörkum til að viðhalda stöðugleika í þeirri trú að aðrir gerðu slíkt hið 
sama. Gerðir voru lengri samningar en oftast áður eða til fjögurra ára. Samningarnir 
áttu að vera grunnur að efnahagslegum stöðugleika, jafnvægi á vinnumarkaði og 
grunnurinn að fjölgun starfa. Væntingar voru um aukin kaupmátt og litið til þess frekar 
en launahækkana. Umsamdar launahækkanir urðu því minni en margir höfðu vænst. 
Verðlagsforsendur samninganna miðuðu við 2,5% verðbólgu, en 
endurskoðunarákvæði. Ekki var samið um ákveðin ,,rauð strik” heldur var ákveðið að 
skoða verðbólguna á samningstímanum. Nú spyrja sumir hvort við höfum verið 
algjörlega veruleikafirrt?. Mitt svar er; Nei, spár gerðu ráð fyrir að þetta gæti gengið 
eftir. T.d. stóð í spá fjármálaráðuneytisins í janúar 2004 : Verðbólga er talin haldast 
tiltölulega stöðug á næstu árum. Þannig er spáð 2,5% meðalhækkun 
neysluverðs árið 2004 og 2,75% hækkun árið 2005.  
 
Við gerð kjarasamninga var gert ráð fyrir vaxandi verðbólguþrýstingi vegna virkjana- og 
stóriðjuframkvæmda. En menn sáu ekki fyrir var að olíuverð hækkaði mikið skömmu 
eftir undirritun samninga og eins húsnæðisverð. Húsnæðisverð hefur hækkað og það 
eru lýkur á því að það hækki enn frekar. Einkaneysla hefur vaxið mikið í kjölfar 
breytinga á lánamöguleikum og lækkun vaxta. Hagstjórnarvandinn er því að hluta til 
heimatilbúinn. Ríkisvaldið er ekki með nægilegt aðhald í ríkisfjármálunum. 
Skattalækkanir illa tímasettar og breytingar á Íbúðalánasjóði í fyrra voru illa tímasettar.  
 
Bankarnir moka út lánsfé til almennings á meðan Seðlabankinn stendur einn 
verðbólguvaktina með hækkun stýrivaxta. Stýrivextir hafa þau áhrif á verðbólgu að 
peningar verða ,,dýrari” til þess að almenningur og fyrirtæki dragi úr eyðslu. En þetta 
hefur lítil áhrif þar sem mikið framboð er af hagstæðum langtímalánum. Hækkun 
stýrivaxta styrkir krónuna til skamms tíma og er frestun á verðbólgu en kemur ekki í 
veg fyrir hana. Það má búast við gengisfalli krónunnar og tilheyrandi verðbólguskoti í 
lok þessa árs eða á því næsta. Sterk króna veikir atvinnustigið til lengri tíma og vinnur 
þar með gegn meginmarkmiðum kjarasamninganna um jafnvægi á vinnumarkaði og 
fjölgun starfa. 
 
Undanfarnar vikur hafa heyrst þau viðhorf að allt sé í sómanum. Breyta eigi 
viðmiðunar mælitækjunum og nota vísitölu neysluverðs án húsnæðis við útreikning 
kaupmáttar. KB banka segir td: Ljóst er að þótt fasteignaverð hafi hækkað um 
25% hefur húsnæðiskostnaður einstaklinga ekki hækkað um 25%. Þvert á móti 
hefur greiðslubyrði landsmanna lækkað að undanförnu vegna lækkandi 
vaxtakostnaðar en fjármögnunarkostnaður húsnæðis hefur lækkað um 25 til 
30% undanfarið. Lækkun á vaxtakostnaði hefur mikil áhrif á kaupmátt 
landsmanna en fasteignaverð vegur um 12,5% í framfærslu og ætti því að 
draga úr framfærslukostnaði sem nemur 3,5 til 4%. KB banki heldur áfram; Sú 
hætta liggur þó í leyni að verðbólgan fari úr böndunum og væri því líkt og að 
hella olíu á eld að segja upp kjarasamningum en töluverð hætta er á víxlverkun 
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launa og verðlags. Það væri því bjarnargreiði við almenning að segja upp 
kjarasamningum og gæti því rýrt kjör almennings með vaxandi verðbólgu og 
hækkun afborgana lána.  
 
Þetta senst ekki ef þetta er skoðað nánar. Verðbólgumæling er meðaltal og einstakar 
breytingar hitta okkur sem einstaklinga misvel. Við erum ekki öll að kaupa okkur nýtt 
húsnæði. Greiðslubyrði hefur lækkað hjá mörgum sem hafa skuldbreytt. Höfuðstóll 
lána hækkar skv. vísitölu neysluverðs. Hvorki bankarnir né aðrir gefa okkur ekki afslátt 
af verðtryggingu vegna húsnæðisþáttarins. Fyrir þá sem ekki eru að skipta um 
húsnæði þá breytist lítið þótt markaðsverð á íbúð viðkomandi hækki, en fyrir þá sem 
eru að kaupa er staðan allt önnur og miklu verri. Vextir hafa lækkað en húsnæðisverð 
hækkað. Hækkun íbúðaverðs étur upp ávinning af lægri vöxtum. 
 
Ef reyna á að spá í hvernig kjarasamningunum reiði af í haust, þá ræður þar mestu 
hvort verðbólgan verði áfram mikil. Nú er undirliggjandi verðbólga og einkaneysla mikil. 
Það er mikill þungi í stóriðju- og virkjanaframkvæmdum. Sterk króna mun þó líklega 
draga úr verðbólgu á næstu mánuðum. Þegar lengra líður á árið eða byrjun næsta árs 
má búast við vaxandi verðbólgu. Það eru allar líkur á að það reyni á forsenduákvæðin. 
Jafnframt er ljóst að hópar fara mjög misjafnlega út úr efnahagsástandinu. 
Kaupmáttur kjarasamninga skv. hefðbundnum mælingum verður líklega neikvæður á 
árinu. Kaupmáttur launa verður lítill. Í haust höfum við þann valmöguleiki að gera 
ekkert jafnvel þótt forsenduákvæðin bresti. Við getum samið um ,,plástra á sárin”, td 
launahækkanir og eða aukin réttindi. Hugsanlega mætti draga ríkisvaldið að 
samningaborðinu og skoða velferðarkerfið og lífeyriskerfið. Innan ASÍ á að hefja 
undirbúnings- og greiningarvinnu snemma í haust. En þegar til stykkisins kemur er 
það spurningin hvað við viljum sem einstaklingar og hreyfing gera? Þrátt fyrir vandaða 
greiningarvinnu getum við ekki reiknað okkur að niðurstöðu. Afstaðan til viðbragða við 
því ef forsendurnar bresta er og verður alltaf félagsleg! 
 
Úrdráttur úr erindi Eddu Rósar Á að segja upp samningum í haust? 
Markmið samninga hafa staðist hingað til og kaupmáttur hefur aukist. Það hafa orðið 
breytingar á lánamarkaði sem hafa valdið því að ráðstöfunartekjur hafa aukist. Þeir 
sem sjá um kjarasamninga vita að launahækkanir snúast um hversu mikið er hægt að 
ná út úr atvinnurekendum, og það er ákaflega misjafnt. Það er ekki hagur launamanna 
að of mikið sé tekið, því þá verður framleiðslan of dýr og selst ekki. Bætt flutningskerfi 
og opnara markaðskerfi veldur því að sá sem er að framleiða kex á Íslandi er í beinni 
samkeppni við kexframleiðanda í Kína. Það er búið að fella niður þær verndargirðingar 
sem voru reistar og stóð fram eftir síðustu öld.  
 
Kjarasamningar snúast ekki bara um að ná beinum launahækkunum, við getum einnig 
velt fyrir okkur hvort hægt sé að ná einverju öðru fram en krónum. Verðbólga hefur 
hækkað um 4,3% á síðustu 12 mánuðum og það er húsnæðisliður vísitölunnar sem 
skýrir stærstan hluta, þess. Án húsnæðisliðarins hefur vísitalan hækkað um 1,1%. Á 
sama tíma hafa laun hækkað um 5,7%, skv. launavísitölu, ef teknar eru út 
kjarasamningshækkanir frá í apríl og maí í fyrra. Einnig hækkuðu laun um 3% þann 1. 
janúar sl. Við þurfum ætíð af að skoða þau mælitæki sem við höfum. Lífsvenjur 
breytast og áherslur. Margir hafa spurt undanfarið hvort vísitala neysluverðs sé góður 
mælikvarði á kaupmáttarþróunina. Þar hefur verið bent á breytingar á 
fasteignamarkaði. Húsnæði er eign, fjárfesting fremur en neysluvara. Neysluvara er 
það sem við verslum reglulega, auk þjónustu eins og td klippingu og dagvistun. 
 
Við verslum okkur húsnæði að meðaltali 5 – 10 ára fresti. Þegar þarf að mæla hvað 
það kostar okkur að borða og vera almennt til í ákveðnum mánuði er eðlilegt að skoða 
hvað vörurnar kosta út í búð. Þegar mæla á hvað kostar okkur að búa í húsnæði, þá 
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gefur fasteignaverð ekki eins góða mynd. Kerfisbreytingar á fasteignalánamarkaði 
breytir þessari mynd enn frekar. Amk. 80% þjóðarinnar skipti ekki um húsnæði í fyrra. 
Ef við skoðum stöðu þeirra og setjum upp dæmi um venjulegan íbúðareiganda. Hann 
skuldar hjá Íbúðalánasjóði 8.000.000 og er ekki búin að skuldbreyta. Hækkun 
greiðslubyrði þessarar venjulegu fjölskyldu vegna verðbólgu er 2,3%. Greiðslubyrðin er 
1% meiri en hún hefði verið ef verðbólgan hefði verið í 2,5% markmiði Seðlabankans, 
eins og kjarasamningar tóku mið af. Við skulum reikna með að hann skuldi hjá 
lífeyrissjóði 6.000.000. Vextir hafa lækkað um 1% en verðbólga hækkað. Greiðslubyrði 
hefur lækkað um 6%. Greiðslubyrði lána minna hefur því lækkað um 1,2%. En 
fasteignagjöld hafa hækkað um 20% (eða 13%, eða 6%) og tryggingar munu 
væntanlega einnig hækka. Samanlögð áhrif sem þessi venjulega fjölskylda hefur orðið 
fyrir er 1% hækkun á húsnæðisútgjöldum. Vísitala neysluverðs mælir 17% hækkun. 
Þetta leiðir til þess að niðurstaðan er að kaupmáttar-verðbólgan fyrir þennan hóp hefur 
hækkað um 1,1% sem er ríflega helmingi minna en forsendur kjarasamninga gerðu 
ráð fyrir. Þeir sem hafa skuldbreytt hafa etv. aukið ráðstöfunartekjur sínar, en mjög 
margir hafa samtímis lengt í lánum og þannig hægt á eignamyndun. 
 
Svo eru það hin 20%, þeir sem voru að kaupa. Fasteignaverð hefur hækkað sl. ár. 
Sérbýli á höfuðborgarsvæðinu um 39% og fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu um 30%. 
Utan höfuðborgarsvæðisins er þetta ekki sundurgreint í opinberum gögnum en þar 
hefur hækkunin numið um 15%. Við skulum skoða fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu. 
Meðal íbúð kostaði ca. 15 m.kr. en kostar nú 20 m.kr. Kaupandinn þarf að skuldsetja 
sig um 5 m.kr. til viðbótar, það er auðvelt í dag því aðgangur að lánsfé hefur batnað. 
Þessi fjölskylda getur haft allt lánið á einum stað, allt til 40 ára, allt á 4,15% vöxtum. 
Greiðslubyrði af hverri milljón hefur lækkað um amk. 20% . Greiðslubyrði sömu íbúðar, 
eftir 30% hækkun, er allt að 10% meiri í dag en hún var fyrir 12 mánuðum. 
Kaupmáttar-verðbólgan myndi þá mælast 2,2% fyrir þetta fólk, sem er heldur minna 
en forsendur kjarasamningar gerðu ráð fyrir. 
 
Þá komum við að atvinnurekendum, er hægt að ná meiru út úr þeim? Það er og 
verður ætíð helsta viðfangsefni samningamanna. Þeir þurfa alltaf að velta fyrir sér 
hvaða svigrúm þeir hafi og hvernig sé best að ráðstafa því. Samningamenn 
verkalýðshreyfingarinnar hafa tamið sér mun vandaðri vinnubrögð en áður voru 
viðhöfð. Þeir hafa á bak við sig mun betri greiningar og aðstöðu til þess að þekkja 
hvert svigrúmið er. Í dag ríkir almenn sátt um að semja ekki um meira en atvinnulífið 
þolir. Til að viðhalda störfum þurfa fyrirtækin að geta fjárfest í nýjum tækjum og skila 
eigendum sínum hagnaði. Ef ekki leggja fyrirtækin upp laupana og störf glatast. 
  
Sögulega séð hefur skipting þjóðarkökunnar hér á landi verið: Hlutfall launa um 65-
70% og hlutfall afskrifta og hagnaðar 30-35%. Ykkar hlutverk er alltaf að upplýsa 
félagsmenn um hvað gerist ef samið er um meira en atvinnulífið þolir. Ef við lítum aftur 
fyrir okkur til þá blasir svarið við; verðbólga og hækkun verðlags. Í því umhverfi sem við 
höfum búið okkur nú er að verðbólga hækkar til skemmri tíma. Nú stendur hinn 
almenni vinnumarkaður í auknum mæli frammi fyrir spurningunni um verð og magn, í 
stað verðs og kaupmáttar áður. Hvers vegna hefur þetta samhengi breyst ? Þar eru 
stóri áhrifavaldurinn opnun markaða út á við, vöru-, þjónustu-, fjármagns- og 
vinnumarkaðir keppa nú í alþjóðlegu umhverfi. Vaxtafrelsi og afnám peninga-
skömmtunar. Það eru ekki sömu möguleikar á að færa launahækkanir út í verðlagið.  
 
Ef horft er til stöðunnar í dag þá eru miklar líkur á að forsendur séu til opnunar í haust. 
En hvar kreppir skóinn og er eitthvað svigrúm og hversu mikið er það. Er ef til vill hægt 
að nota tækifærið til að sækja/verja réttindi, þannig að verkalýðshreyfingin þurfi t.d. ekki 
að vera í löggu-”leik” Það er vitanlega út í hött að starfsmenn verkalýðsfélaga þurfi að 
vera í hlutverki opinberra eftirlitsaðila. Það verður ykkar hlutskipti að taka ákvörðunina 
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og ef þið veljið að semja fremur en að segja samningum upp, þá er mikilvægt að ræða 
um kaupmáttarviðmiðun almennt upp á næsta opnunarákvæði. Ef húsnæðisverð 
lækkar t.d. um 20% og heldur verðbólgu niðri, þá er “raunverulegur” kaupmáttur. Hann 
er jafnvel að rýrna þótt verðbólga sýni annað. Það þarf að koma þarf í veg fyrir að 
atvinnurekendur geti falið sig á bak við slíkt. 
 
Breyting á varamanni í sambandsstjórn. Að ósk FSS lagði miðstjórn fram ósk um 
að Bjarni Þór Ólafsson fengi að taka sæti Kristbjörn Hjalta Tómassonar sem 
varamaður í sambandsstjórn. Þar sem Kristbjörn væri hættur í faginu. Samþykkt 
samhljóða 
 
Starfsreglur styrktarsjóðs. Rúnar gerði grein fyrir breytingatillögum 
úthlutunarnefndar styrktarsjóðs og gerði grein fyrir þeirri vinnu sem er í gangi við  
aðkeyptar tryggingar. 
1. Forvarnir og líkamsrækt lið 3. 
Heimilt er að veita styrki vegna heilsutengdra forvarnaaðgerða, sjúkraþjálfunar og 
líkamsræktar félagsmanna. Félagsmaður á rétt á styrk vegna þessa hafi hann verið 
fullgildur félagsmaður næstliðið ár. Framvísa skal fullgildri kvittun í frumriti.  
 
Er nú: Greiðsla nemur allt að helmingi framlags kostnaðar en þó aldrei hærra en kr. 
10.000 á hverju almanaksári.  
 
Tillaga að breytingu: Greiðsla nemur allt að helmingi framlagðs kostnaðar en þó aldrei 
hærra en kr. 15.000 á hverju almanaksári. Val er um styrk til gleraugnakaupa kr. 
30.000 á fjögurra ára fresti, sé gleraugnastyrkur valinn fellur líkamsræktarstyrkur niður 
það árið.  
Styrkur til námskeiða fylgir sömu reglum og líkamsræktarstyrkur, en gildir ekki upp í 
gleraugnakaup.  
 
2. Sjúkranudd. 
Er nú: Sjúkrasjóður greiðir styrk að hámarki 25 skipti á ári. Greitt er kr. 900 fyrir hvern 
tíma gegn framvísun löggiltrar kvittunar og afrit af beiðni læknis. Heimilt er að greiða 
samsvarandi fyrir meðferð hjá “ciropractor”. 
 
Tillaga að breytingu: Sjúkrasjóður greiðir styrk vegna sjúkranudds og sjúkraþjálfunar 
að hámarki 25 skipti á ári. Greitt er sem svarar 80% af uppæð niðurgreiðslu 
Tryggingastofnunar ríkisins til sjúkraþjálfunar. Heimilt er að greiða samsvarandi fyrir 
meðferð hjá “ciropractor”. 
 
Tillagan Samþykkt samhljóða 
 
Viðhorfskönnun apríl 2005 Guðmundur kynnti Viðhorfskönnum sem var verið að 
skila til RSÍ og ekki búið að fullvinna gögn. Þátttakendur voru 249 og miðað við fyrstu 
skoðun gefa könnunin ágæta mynd af viðhorfum félagsmanna til RSÍ, Skipting milli 
félaga og aldursdreifing í heild yfir rétt. Ekki hefur unnist tími til að fara nákvæmlega yfir 
svörin en yfirleitt eru menn jákvæðir í garð sambandsins og starfseminnar og við 
gætum verið vel þokkalega sáttir. 
 
Lífiðn, Haraldur Jónsson stjórnarformaður, fór yfir stöðu mála vegna 
sameiningarmála við Samvinnulífeyrissjóðinn, stefnt hefur verið að því að mál væru 
kominn það langt á ársfundi í maí, að hægt væri hægt að leggja fram samþykktir. 
Vinnan hefur verið tafsamari en áætlað var og því líklegt að boðað verði til auka 
ársfundar í haust og sameining geti orðið um næstu áramót. Aðspurður um hvers 
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vegna sameining kom fram í svari hans að í breyttu umhverfi þurfi lífeyrissjóðir að vera 
um tvöfalt stærri en Lífiðn til þess að geta barist á markaði. 
Jónina Bjarnadóttir frá Lífiðn fór síðan yfir nýjar og breyttar leiðir í séreignasparnaði og 
skýrði kosti þeirra fyrir mismunandi aldurshópa. 
 
Uppstillingarnefnd fyrir stjórn Lífiðnar. Formaður fór yfir það að breytingar væru 
mjög líklega að verða á Lífiðn sem ma myndu þýða að við þyrftum að fækka 
stjórnarmönnum og fara í samstarf við Matvís um hvernig standa ætti að stjórnarkjöri. 
Það væri óeðlilegt að stjórnarmenn lífeyrissjóðsins væru einhendis að þessu. 
Miðstjórn lagði því fram eftirfarandi tillögu: 
 
Sambandsstjórnarfundur RSÍ haldinn 14. – 15 apríl 2005 á Akureyri samþykkir að fela 
framkvæmdastjórn að hafa frumkvæði að skipan uppstillingarnefndar fyrir stofnfund 
lífeyrissjóðs ef af henni verður. Nefndin skal skipuð 5 fulltrúum. Skipan nefndarinnar 
skal staðfest af miðstjórn.  
Stafssvið nefndarinnar skal vera: Viðræður við Matvís um skipan væntanlegrar stjórnar 
sameinaðs lífeyrissjóðs. Tillögur um fulltrúa rafiðnaðarmanna í væntanlega stjórn. 
Nefndin skal halda áfram störfum fram á næsta sambandsstjórnarfund RSÍ. 2006 og 
skila tillögum inn á þann fund ef tilefni verður til þess. 
Samþykkt samhljóða. 
 
Tillaga um stjórnarmenn í Lífiðn. Þórir Hermannson FRV sem aðalmaður og Andri 
Jóhannesson FRV sem varamaður. Samþykkt samhljóða. 
 
Styrkur RSÍ. Haukur flutti álitsgerð úthlutunarnefndar. Fyrir nefndinni lágu 5 umsóknir. 
Frá Hetjunum, félagi aðstandenda langveikra barna á Akureyri og nágrenni, SÁÁ 
unglingadeild á Vogi, Mæðrastyrksnefnd á Akureyri, Átaki, félagi fólks með 
þroskahömlun og Sólheimum. Allar umsóknirnar voru þess verðar að skoða þær en 
nefndin gerði tillögu um að Hetjurnar  yrðu styrktar með 300.000 kr. og 
Mæðrastyrksnefnd styrkt með  kr. 200.000. Samþykkt samhljóða. 
Þá vakti Haukur athygli á því að úthlutunarupphæð hafi verið óbreytt í ansi langan tíma 
og óskaði eftir breytingu þar á. Vel var tekið í þá hugmynd. 
 
Önnur mál. Helgi Jónsson  sagði að í höfuðstöðvum RSÍ væru félagsfánar félaga en 
ekki þeirra og því afhenti hann formanni RSÍ hátíðarfána RFN og óskaði eftir að honum 
væri komið fyrir í höfuðstöðvum RSÍ.  
 
Formaður þakkaði mönnum góða þátttöku í fundinum. Hann hefði verið málefnanlegur 
eins og ætíð áður og það væri gott að vinna í svona umhverfi. Hann óskaði mönnum 
góðrar heimferðar og heimkomu. 
 
Fundi slitið kl. 16:30 Haukur Ágústsson. 


