
32. FUNDUR MIÐSTJÓRNAR MIÐVIKUD. 20. OKT. 2010. 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Staðan í skuldamálum heimila-ASÍ. Að undanförnu hefur átt sér stað mjög svo óvægin 
umræða um verkalýðshreyfinguna m.a. vegna skuldastöðu heimilinna og eins vegna ummæla 
formanns ASÍ um aðkomu lífeyrissjóðanna að vandanum. Formaður ASÍ hefur enga heimild til að 
ráðstafa fjármunum sjóðanna, en hann hefur ýjað að þátttöku þeirra til að leysa þann 
efnahagsvanda sem meirihluti þjóðarinnar er í. Allir vilja að vandinn sé leystur en enginn vill taka 
á sig auknar birðar. ASÍ þarf að koma með sannfærandi lausnir og auka þarf fjölmiðlaumræðuna. 
 
3. Niðurstöður skoðanakannana. Kynntar voru niðurstöður úr skoðanakönnun sem gerð var á 
dögunum. Er raunsætt að fella niður skuldir heimilanna um 18%? 52% sögðu já en 48% sögðu 
nei. Er rétt væri að láta lífeyrissjóðina taka þátt í niðurfellingu skulda heimilanna. Þar svöruðu 
52% nei og 45% já. 
 
4. Undirbúningur kjarasamninga. Um miðjan september komu fram óskir frá ríkisstjórn og SA 
um að öll heildarsamtök launamanna kæmu að einu samningaborði og vinni að sameigilegum 
þríhliða kjarasamningi til þriggja ára. Í könnun meðal félagsmanna RSÍ þá sögðust 60% vilja 
skamtímasamning og 40% langtímasamning.  
Það kom jafnframt fram hjá mörgum að erfitt væri að taka afstöðu , fyrr en fyrir lægi hvað fælist í 
langtímasamningi. 
 
Þá kom skýrt fram, að í næstu samningum bæri að leggja áherslu á að hækka öll laun. Stórir 
hópar hafa ekki fengið neitt útúr síðustu kjarasamningum. T.d. hfa SAmenn staðið fyrir því að 
leiðbeina fyrirtækjum hvernig komast mætti hjá ákvæðum um baksýnisspegla launahækkanna. 
 
 
Óleyst er hin gríðarlega mismunun á lífeyrismálum launamanna á almennum markaði og tiltekins 
hóps launamanna hjá hinu opinbera. 
Margar ályktanir frá rafiðnaðarmönnum og fleiri samtökum innan ASÍ um að leysa verði þetta 
sanngirnismál í komandi kjarasamningum. Einnig eru nokkur atriði sem huga þarf að í sambandi 
við réttindamál og menntamál. 
 
5. Opnun Rafiðnaðarskólans-opnunargjöf. Í dag kl 16.00 verður formleg opnunarhátíð í nýja 
skólanum. Þar mun menntamálaráðherra og fleiri flyta ávörp og síðan verða veitingar. 
Samþykkt var á síðasta miðstjórnarfundi að færa skólanum opnunargjöf. 
   
6. Félag bókagerðamanna. Áhugi hjá félaginu um að koma á einhverskonar samstarfi við RSÍ. . 
 
7. Saga rafvirkjunar. Samþykkt að veita söguritara aðgang að gögnum, eins að vera honum 
innan handar með söguritunina.  
 
8. Önnur mál. Samþykkt að taka á leigu íbúð í Kaupmannahöfn næsta sumar þ.e. í þrjá mánuði 
yfir hásumarið.  
 
Árlega trúnaðarmannaráðstefna RSÍ verður haldinn dagana 11-12 nóvember n.k. á Selfossi. Í lok  
ráðstefnunnar verður 40 ára afmælis RSÍ minnst. 
 
Jólafundur miðstjórnar verður haldinn föstudaginn 26 nóvember og verður hann með hefðbundnu 
sniði. Etið verður hangikjet með uppstúf og „grænum“ og fengnir verða upplesarar eins og áður. 
 
 
Helgi Jónsson ritari. 


