
 

 

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS. 

37. fundur miðstjórnar haldinn föstudaginn 4. marz.  2011. 

 

Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

 

2. Undirbúningur kjarasamninga. Á fundinn mættu trúnaðarmenn í samninganefndum ásamt 

Finnbirni Hermannssyni form samningarnefndar iðnsambanda og Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ. 

 

Farið var yfir stöðu viðræðna í vinnunefndum. Hvað varðar veikindarétt eru deilur og kostnað vegna 

læknisvottorða, komugjöldum  og sérfræðingakostnað. Deilur eru um rétt til launaðra fjarvista vegna 

veikinda heimilismanna, þar er bent á sjúkrasjóðina. Deilur eru um tryggingar vegna ferða til og frá 

vinnustaðar.  Miklar deilur eru um hvernig skrifa eigi yfirvinnu og vaktir. Deilur eru um laun í ferðum. 

 

Það virðist ætli verða ákaflega erfitt að ná fram alvöru viðræðum við stjórnvöld um jöfnun 

lífeyrisréttinda. Á almennum vinnumarkaði eru iðgjöld launamanna og launagreiðenda til lífeyrissjóða 

samtals 12% af heildarlaunum, en 15,5% hjá ríkinu og 16,0% hjá sveitarfélögunum.  

Krafan er skýr um jöfnun réttinda í náinni framtíð, ríkisstjórnin verði bæta upp það hrun sem varð í 

almennu sjóðunum, ekki einungis í opinberu sjóðunum. Meginmarkmiðið sem unnið er eftir við 

endurnýjun kjarasamninga þessa dagana er að allir lífeyrissjóðir starfi á sjálfbærum grunni líkt og 

sjóðir á almennum vinnumarkaði.  

Viðræður standa yfir við SA, banka og ríkisskattstjóra um kennitöluflakk, svarta 

atvinnustarfsemi, útboð og undirverktaka.  
Í viðræðum við stjórnvöld er að birtast þessa dagana samningamönnum sá kaldi veruleiki, að 

stjórnvöld væru að mæta algjörlega óundirbúin til leiks, þó svo að þau væru búinn að vera með allar 

kröfur frá miðjum janúar. Við yrðum að búa okkur undir það að verða stilla stjórnvöldum upp við 

vegg hvað varðar okkar mál. Það væri öllum ljóst að við værum ekki að gera langtímasamning án þess 

að efnahagsstjórn gæfi mönnum vonir um að gengi krónunnar myndi hækka um a.m.k 15% á 

samningstímanum.  

 

Fram kom að í gangi væru viðræður við allnokkra af samningsaðilum RSÍ, þar mætti nefna báða 

símasamningana, öll álverin, Elkem, Félag atvinnurekenda og almenni samningurinn við SART. 

 

3. Önnur mál. Gríðarleg aukning hefði verið í ásókn í orlofskerfið eftir Hrun og miðstjórn hefði tekið 

ákvarðanir um að mæta þeirra ásókn með umfangsmiklum og kostnaðarsömum aðgerðum, ákveðið var 

að dreifa þeim kostnaði á fleiri sjóði. Á félagsfundum hefðu ítrekað komið fram mikil ánægja með 

þessi viðbrögð miðstjórnar að færa fjármuni þangað sem félagsmenn fengu notið þeirra. 

 

Fundargerð ritaði Guðmundur Gunnarsson   

 


