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RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS. 
36. FUNDUR MIÐSTJÓRNAR HALDINN FÖSTUDAGINN 18 FEBRÚAR 2011 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Kjaramál. Formaður fór yfir stöðuna og sagði að iðnaðarmannasamfélagið væri í viðræðum við SA  
m.a.um kennitöluflakkið, útboð, ábyrgð aðalverktaka og svörtu atvinnustarfsemina. Rætt var almennt um 
viðskiptasiðferði bæði hér heima og erlendis. Ekki er enn búið að útfæra launarammann en það er vilji hjá 
SA-mönnum að fara prósentuleiðin frekar en hækka laun um ákveðna krónutölu. Ljóst er að 
krónutöluhækkun er hagstæðari fyrir okkur rafiðnaðarmenn. 
  
En hvað varðar okkar viðsemjendur þá hefur það verið rætt, að breyta allri launatöflunni og færa hana til 
nútímans, og að allar umsamdar launahækkanir skili sér inní alla taxtana. Heilmikil vinna er í gangi 
varðandi kjarasamningana s.s. í verksmiðjunum og á fleiri stöðum. Þá eru viðræður við orkuhópana að 
fara í gang og ýmsir aðrir samningar.  
 
Samræming lífeyrissjóðréttinda milli opinberu sjóðanna og hinna almennu hafa verið ofarlega í umræðum 
við undirbúning kjaraviðræðna. Í vinnuskjali er áætlað að í lok þessa mánaðar verði til útlínur af 3ja ára 
samningi sem myndi renna út 31 desember 2013. Samningstímabilið myndi hefjast 1 mars 2011 með 
aðlögunartímabili sem rennur út 1 júní 2011.  
 
Það er ljóst , ef gera á langtímasamning verður að liggja fyrir hvert stjórnvöld ætli að stefna í efnahags- og 
gjaldmiðilsmálum. Ekki er hægt að leggja upp plön hvernig verðtryggja eigi samninginn öðruvísi. Það mun 
ráða miklu um hvaða kröfur um launahækkanir  verði gerðar. Viðræður hafa staðið yfir í 
efnahagsmálaráðuneytinu um þessi atriði og verður haldi áfram á næstu dögum. 
 
Kröfugerð RSÍ á almenna samningum gerðar í desember 2010. Reyna að gera langtímasamning, 
annars verður gerður samningur til 6-12 mánaða. Tryggja endurheimtu kaupmáttar og vaxandi atvinnu. 
Tryggja verður að launahækkanir nái til allra. Launatafla verur endurnúmeruð. Betri skilgreiningu  á 
yfirvinnu og vöktum. 
 
3. Önnur mál. 

 Kynnt var afsláttarkerfi,  

 Formaður FRV óskaði eftir undanþágu frá 7 kafla 30 greinar laga sambandsins um skil á 
fulltrúalista til sambandsins vegna þingsins. Þar sem aðalfundur félagsins verður í seinna lagi. 
Undanþágan samþykkt. 

 Umræður voru um árlega ferð eldri félagsmanna  

 Atvinnulausir félagsmenn í febrúar 2011. voru í febrúar 186 sem er svipað og undanfarið eða 
um 3%. 

 
Fleira ekki fært til bókar - Fundargerð: Helgi Jónsson ritari. 


