
RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS 

33. FUNDUR MIÐSTJÓRNAR HALDINN FÖSTUDAGINN 26 NÓVEMBER 2010. 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 

 

2.  Undirbúningur kjarasamninga. Formaður fór yfir stöðuna og sagði frá fundi með helstu 

forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar og SA. Þar kom m.a. fram hjá framkvæmdastjóra SA Vilhjálmi 

Egilssyni að ef  einhverjar launahækkanir ættu að nást, þá þyrfti samstaða að vera fyrir hendi milli allra 

aðila  þ.e. ASÍ, BSRB, og BHM. 

 

En atvinnurekendur ætla sér að gera einn kjarasamning og reka þar með alla í sömu réttina.  

Enn ef ætlunin er að rífa sig uppúr volæðinu, þá verður það ekki gert nema með sameiginlegu átaki. Þess 

vegna eru yfirlýsingar kennarar fullkomlega á skjön við það sem aðrir eru að hugsa og fram hefur komið. 

Ákveðið var að hóparnir skyldu hittast aftur eftir 2 vikur. 

 

Ólafur Darri hagfræðingur ASÍ segir að tillögur stjórnvalda í framkomnum fjárlögum allt að 30 milljarða 

lækkun á ráðstöfunartekjum heimila. Auk þess eru lækkuð framlög til framkvæmda sem bitna fyrst og 

síðast á hinum almenna vinnumarkaði. Það er engu líkara en stjórnvöld séu algjörlega blind og heyrnalaus 

og ætlist til að verkalýðurinn trúi því sem þau segja, og biðji um stöðuleikasáttmála að nýju.  Nei þá 

verður fyrst allt vitlaust.  

 

Lagðar  voru fram tillögur vinnuhóps sem skipaður var í október af formönnum landssambanda og stærstu 

aðildarfélaga ASÍ. Hlutverk hópsins var að vinna úr ábendingu um túlkun einstakra ákvæða 

kjarasamninga, skort á samræmingu sameiginlegra ákvæða, nýmæli í réttindum og kröfur á stjórnvöld. 

Auk þess skildi hópurinn fara yfir þann hluta sameiginlegra krafna sem ekki var unnið með við síðustu 

kjarasamninga. Hópinn leiddi Magnús M Norðdahl lögmaður.  

 

3. Orlofshús næsta sumar. Samþykkt að taka á leigu íbúð í Norður-Þýskalandi næsta sumar, nánar 

tiltekið í Grasberg sem er lítill bær 20 km austan við Bremen. Leigutími 10 vikur. 

 

Skoða þarf með íbúð í Kaupmannahöfn, Ákveðið að halda áfram með leigu á húsinu í Súðavík.  

 

4. Önnur mál. Formaður nemafélagsins kynnti stöðu á stofnun ungliðahreyfingar í stað nemafélags.  

Fundargerð. 

Helgi Jónsson ritari. 


