
 

1 
 

38. fundur miðstjórnar föstudaginn 25.03.2011. 
 
1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt án athugasemda. 
 
2. Staðan í samningamálum. Formaður fór yfir stöðu samningamála gagnvart ríkisvaldinu, og sagði að 
ríkisstjórnin verði að vera búinn að skila til alþingis þeim málum sem hún ætlar að ná fram á næstu 
dögum eða fyrir n.k. þriðjudag. Og í þeim pakka hljóta að vera þær aðgerðir sem ætlaðar eru til að liðka 
fyrir gerð ný samnings. 
 
3 vikur eru síðan ríkisstjórnin gerði sér grein fyrir að verið var að tala í alvöru um þau málefni sem send 
voru til hennar varðandi 3ja ára samning. Í framhaldinu á síðan strax á miðvikudag  að setjast niður í 
Karphúsinu og reyna að ná samningum. Reyna á að klára útfærsluvinnu fyrir páska. 
 
Varðandi atvinnu-og vinnumarkaðsmál þá eru starfandi tvær nefndir. Önnur fjallar um vinnumarkaðsmál 
og tengd málefni, hin fjallar um menntaúrræði. Lífeyrismálin hafa verið talsvert í umræðunni. Krafan er  
sú, að ASÍ-félagar njóti sömu réttinda og kjara og BSRB-félagar. 
 
Halldór lögmaður var fyrir hönd RSÍ í vinnuhópi um að bæta “Siðferði á vinnumarkaði” Hann sagði að 
ýmsar aðgerðir hafa verið ræddar til að koma í veg fyrir kennitöluflakk og ýmissa gagna aflað m.a.  
erlendis frá. Niðurstöðu er að vænta innan ekki langs tíma. 
 
Ísleifur fjallaði um “vaktavinnu og yfirvinnumál” Þar ber hæst að báðir þessir málaflokkar eru í umræðunni 
og verið að reyna, að koma  á svipuðu  fyrirkomulagi á yfirvinnu og viðhaft er hjá RSÍ. Þetta sannar 
einfaldlega, að við erum að mörgu leiti feti framar en önnur stéttarfélög hvað varðar ýmis réttindi og kjör 
launamanna. 
 
Björn Ágúst ræddi um “veikindi og slys” Umræður í þessum málaflokki snúast fyrst og fremst um að reyna 
að hjálpa fólki sem eiga við vandamál og ýmis veikindi. 
 
Björn Eysteinsson var í nefnd sem fjallaði um “jafnréttismál” Í nefndinni var fjallað um persónuupplýsingar 
og fleira. Ætlunin er að gefa út upplýsingarit þar sem farið verður yfir öll þessi mál. 
 
“Launahækkanir” Formaður fór yfir þann lið, og sagði m.a. að, í upphafi kjaraviðræðna hafi verið boðnar 
launahækkanir uppá ca 7-8%. Þessu tilboði var hafnað, á þeim forsendum að verið væri að semja um 0% 
launahækkun. SA-menn búnir að átta sig á að þetta er rétt, og nú er verið að tala um allt að  12% hækkun 
og að samningstíminn verði 3 ár. 
 
3. Ungliðahreyfing UL/ASÍ. Hreyfingin er komin á fullt skrið. Ákveðið að halda fund 5 apríl n.k. til að fara 
yfir og slípa helstu áherslur.  
 
4. Félagsmál.Lögð var fram til kynningar “Skýrsla miðstjórnar um starfsemina starfsárið 2010-2011” sem 
lögð verður fram á þingi RSÍ dagana 29-30 apríl n.k. og miðstjórnarmenn hvattir til að koma með 
athugasemdir, ef þeir hefðu einhverjar. Lagðir voru fram til kynningar “Drög að samstæðureikningum 
2010” fyrir Sambandssjóð, Styrktarsjóð, Orlofssjóð, Vinnudeilusjóð og Menningarsjóð. 
 
Formaður laganefndar RSÍ Rúnar Bachmann lagði fram til kynningar “Drög að breytingum á lögum RSÍ” 
Breytingarnar  snúast fyrst og fremst um breytingar á lögum vegna stofnunar ungliðahreyfingu innan RSÍ 
og hvernig eigi að framkvæma kjör í stjórn og fl.  
 
5. Önnur mál. Borist hefur erindi um styrk vegna “Stofnunar á íslenskum jarðvarmaklasa”  
 
Samþykkt að sama Jónsmessunefnd starfi áfram og fjölskylduhátíðin  haldin á sama tíma og á sama 
stað, eða dagana 24-26 júní. Vegna 70 ára afmælis FÍR þá kemur stuðningur frá þeim. 
 
Ákveðið að skoða með fundarferð á helstu staði vegna væntanlegra samninga í vikunni fyrir páska. 
Fundargerð: Helgi Jónsson ritari. 


