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RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS
16. FUNDUR MIÐSTJÓRNAR DAGANA 19-20 FEBRÚAR 2009 HALDINN Á AKUREYRI

(Árlegur vinnufundur)

Gestir fundarins og fyrirlesarar: Haraldur Jónsson og Ólafur Sigurðsson frá Stöfum, Gylfi
Arnbjörnsson og Ólafur Darri frá ASÍ, Birgir Guðmundsson Háskólanum Ak. og Níels
Olgeirsson Matvís.
Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda.

1. Staðan í pólitíkinni: Birgir Guðmundsson lektor við Háskólann á Akureyri ræddi
m.a. um stjórnmálaviðhorfið almennt og eins hvaða boðskap búsáhaldabyltingin væri að
boða, eins viðbrögð við henni. Hann taldi viðbrögð vera óveruleg, vegna þess að kröfurnar
væru oft á tíðum mótsagnakenndar. En boðskapurinn væri skýr, nýtt lýðveldi.

Við þurfum nýtt lýðveldi og að breyta þarf grundvallaratriðum í stjórnsýslunni m.a. með nýju
kosningakerfi og að almenningur fái að koma meira að málum,eins að almannahagsmunir
verði settir ofar en sérhagsmunir.

Hvert er svo ábyrgðarhlutverk stjórnenda og ráðamanna? Krafan var að einhver bæri
ábyrgð. En enginn vildi bera ábyrgð, en samt ber mikið á ráðherraræðinu sem ætti að
þýða ábyrgð þeirra. Einn ráðherra sagði t.d. fyrir nokkru“þetta er mín stefna” en talaði ekki 
um að þetta væri stefna flokksins.

Þá taldi lektorinn að frétta og blaðamenn væru oft illa undir það búnir að spyrja ráðamenn
og létu skemmtanagildið frekar ráða för en fræðslugildið. Þá mætti einnig spyrja um
eignarhald á frétta-og blaðamönnum. Umræður voru líflegar um framsögu lektorsins og
sýndist sitt hverjum.

2. Lífeyrissjóðurinn Stafir staðan um áramót: Á fundum undanfarna daga, þá
hefur félagsmönnum verið tíðrætt um afkomu og stöðu lífeyrissjóðsins vegna þess ástands
sem nú ríkir í íslensku samfélagi Þá hefur líka verið áberandi í umræðunni að
verkalýðshreyfingunni er kennt um allt sem miður hefur farið varðandi samskipti
lífeyrissjóðanna við fjármálakerfið. Sumt er fjarstæðukennt, annað byggt á misskilningi og
þekkingaleysi. Það er krafa okkar að lífeyrissjóðirnir starfi og virki eins og þeir voru
stofnaðir til á sínum tíma.

Haraldur J formaður stjórnar sjóðsins sagði að ungt fólk væri hreinlega að gefast upp og að
grípa þyrfti til aðgerða strax til hjálpar þeim sem verst væru settir. Íslenska krónan sem
tekinvar upp um árið 1880 var þá jöfn dönsku krónunni, en í dag er nánast 20 faldur
munur og er búið að skera 2 núll aftan af okkar krónu, svo það má sega að það sé 2000 kr
munur á íslensku krónunni og þeirri dönsku. Verðtrygging var tekin upp um 1980 og þá
voru laun líka verðtryggð, en sú er ekki raunin í dag.

Ólafur Sigurðsson framkvæmdastjóri Stafa fór yfir helstu staðreyndir, og sagði miklar
umræðu í þjóðfélaginu um lífeyrismál, og sagði sjóðinn leggja mikla áherslu á, að uppfylla
væntingar sjóðsfélaga og byggja upp gagnkvæmt traust t.d. með stöðugu innra eftirliti og
endurbótum á verkferlum. Heimasíða sjóðsins er mjög virk og þar er reynt að upplýsa
sjóðsfélaga um helstu mál. Þá væri rekstur sjóðsins góður, eins ávöxtun iðngjalda.

Umræður urðu um lífeyrissjóðinn og voru menn almennt ánægðir með störf og stefnu
sjóðsins. Rætt var, hvort rétt væri að skerða t.d. makalífeyrir, því það er ljóst að við
stöndum frammi fyrir því að þurfa að skerða einhver réttindi. Þá töldu menn ekki rétt að það
væri aðeins ASÍ-fólkið sem bæri skarðan hlut frá borði, og á sama tíma erum við að borga
fyrir lífeyrisréttindi ríkisstarfsmanna í gegnum skattakerfið. Rætt var um vanda heimilinna,
og hvaða hópar ættu að fá fyrirgreiðslu og hverjir ekki.
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3. Reynsla Matvís á breytingu úr landssambandi í deildarskipt landsfélag:
Níels Olgeirsson formaður Matvís fór yfir stöðuna og sagði að breytingin hefði heppnast
vel. Nú er Matvís eitt félag með sameiginlega sjóði og eina stjórn líkt og RSÍ. Með breyttu
fyrirkomulagi þá væru samt fagsvið stéttanna virk. Ekki liggur fyrir hvað mikil
kostnaðarlækkun fylgdi þessum breytingum.
Í kjölfar umræðunnar bar Sigurgeir Ólafsson upp eftirfarandi tillögu, sem var samþykkt
samhljóða.
“Miðstjórn RSÍ skipi nefnd formanna aðildarfélaga sem skoði til hlítar breytingar á
sambandinu. Hvort gera eigi sambandið að einu félagi með deildarskiptingu eða hvort
sambandið eigi að vera eins og það er í dag.
Nendin skili áfangaskýrslu fyrir sambandsstjórnarfund sem haldinn verður í maí 2009 og fái
þar umboð til áframhaldandi vinnu eða ekki”

4. Hagspá ASÍ.Ólafur Darri Andrason hagfræðingur fór yfir og kynnti “Horfur í 
efnahagsmálum 2009-2011 og sagði horfurnar slæmar og spáin væri hálfgerð
hörmungarspá, og að niðursveiflan yrði meiri en við höfum áður séð. Krónan hefur misst
allt traust og enginn vill eiga hana. Það mun ekki birta aftur fyrr en á árinu 2011 ef okkur
tekst að skapa traust á íslensku efnahagslífi. Þá mun landsframleiðslan dragast saman um
10% næstu 2 árin og við okkur blasa 2 mjög erfið ár.

Einkaneysla mun dragast saman um tæpan þriðjung og á árinu 2010 um tæplega 10% Þá
má gera ráð fyrir nokkurri fólksfækkun hér á landi vegna brotthvarfs erlends starfsfólks af
landinu og búferlaflutningum íslendinga sem dregur úr samanlagðri einkaneyslu.

Kaupmáttur launa rýrnaði um 8,4% árið 2008 og útlit fyrir áframhaldandi rýrnun
kaupmáttar á næstu mánuðum. Hagdeildin gerir ráð fyrir að kaupmáttur launa rýrni um 7%
á yfirstandi ári en aukist nokkuð á ný á árunum 2010-2011.

Varðandi atvinnuleysi má búast við að það verði um 9% Síðasta sumar var atvinnuleysi
hverfandi hér á landi en hálfu ári síðar voru um 13.500 manns án atvinnu. Á skömmum
tíma er ástandið orðið mun verra en þegar verst lét um miðjan síðasta áratug. Miðað við
hóflegar forsendur er tvísýnt að viðnúningur verði á vinnumarkaði fyrr en árið 2011. Á
íslenskum vinnumarkaði eru um 170 þúsund manns.

Umræður fóru fram um skýrsluna og ástandið almennt og eins um endurskoðunarákvæði í
núgildandi kjarasamningum og hvort rétt væri að fresta launahækkunum nú fyrsta mars
eða ekki.

Það kom fram að atvinnurekendur hefði ekki bolmagn og ætluðu sér ekki að greiða
umsamdar launahækkanir nú fyrsta mars. Allt er kolbikasvart framundan og líflegar
umræður voru um m.a. björgunaraðgerðir til þeirra sem verst væru settir en eftir stóð
spurningin hvað með hina sem aðeins skárr standa?

5. Helstu kennitölur úr bókhaldi síðasta árs: Búið er að ganga frá
kjarasamningum við sýningarmenn þ.e. við Senu-Kvikmyndahúsið og Samfélagið og eins
við Steinull og Sement. Þetta eru allt 2ja ára samningar.

Gjaldkeri fór yfir og kynnti helstu tekjuliði úr bókhaldi síðasta árs, en gjaldaliðir eru ekki
tilbúnir enn.

6. Staða framkvæmda: Í ljós hefur komið að húsið í Ölfusborgum er meira skemmt
en talið var í fyrstu eftir jarðskjálftana, svo það er klárt, að það verður ekki tilbúið fyrir
páska eins og til stóð. Á húsunum hvílir friðarskylda, þannig að það má í engu breyta svo
það gerir málið enn flóknara.
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Búið er að klára Svigaskarðshúsin og húsin í Skógarnesi verða tilbúin fyrir páska.

7. Starfsemin: Kynntur var samningur um þjónustu á sviði“starfsendurhæfingar”
sem stéttarfélögin við Eyjafjörð hafa gert um virknisaukandi aðgerðir og endurhæfingu fyrir
félagsmenn stéttarfélagana. Meginmarkmið samningsins er að stuðla að því, að
félagsmenn stéttarfélagaanna verði virkir á vinnumarkaði sem vinnugeta þeirra leyfir með
því að skipuleggja þjónustu og veita úrræði fyrir þá sem einstaklinga sem veikjast til lengri
tíma eða slasast þannig að vinnugeta skerðist. Sérstök áhersla er lögð á, að koma
snemma að málum og koma í veg fyrir að vinnusamband einstaklinga rofni vegna veikinda
eða slysa.
Samningur þessi var staðfestur af miðstjórn.

8. Önnur mál: Formaður þakkaði fundarmönnum góða fundarsetu og sagði þennan
fund hafa verið mjög góðan og málefnalegan. Hann minnti á aukaársfund ASÍ 24 mars n.k.
og að þeir sem voru kjörnir á síðasta ársfund væru fulltrúar á þennan aukafund. Hann
boðaði næsta fund föstudaginn 26 mars n.k.
Fundargerð: Helgi Jónsson ritari.


