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1. Kjaramál:
Formaður hóf umræðuna um kjaramálin og sagði að eftir síðasta útspil SAmanna þá væru
þeir búnir að keyra viðræðurnar á byrjunarreit með óskiljanlegum inngripum og útúrsnúningi
á tillögum stéttarfélaganna í fyrstu viku þessa árs.
Grétar Þorsteinnson sagði að í haust þá hefði 2ja ára samningur verið inní myndinni, og ef sú
leið væri farin að semja til lengri tíma en tveggja ára, þá væri ríkisvaldið tilbúið að koma að
málunum.
Menn sammála að hér væri um mikinn hringlandahátt af hálfu SA að ræða og erfitt að taka
neina afstöðu að svo komnu máli, þar sem svo virtist sem Samenn vissu jafnvel ekki sjálfir
hvert þeir væru að fara. Ef samningar á almennum markaði nást ekki á næstu vikum þá er
ekkert annað að gera í stöðunni en hætta samningsgerð, og snúa sér að öðrum verkefnum.

Samþykkt var eftirfarandi ályktun:
“Miðstjórn RSÍ fordæmir ruglingsleg vinnubrögð SA og algjört stefnuleysi. SA hefur með
þessu hátterni sýnt ábyrgðarleysi og fengið ríkisstjórnina til þess að sýna efnahagsstjórninni
sama ábyrgðarleysi. SA hefur lítisvirt þann vilja sem samtök launamanna höfðu sýnt um
samvinnu varðandi mótun efnahagsstefnu og hefur tekið upp vinnubrögð sem aðilar
vinnumarkaðarins hafa ekki viðhaft frá því að þjóðarsátt var gerð.
Rafiðnaðarmenn hafna þátttöku í sjónleik framkvæmdastjóra SA. Honum er heimilt að helga
sér sviðið allt, en meðan sá sjónleikur stendur, verða ekki gerðir kjarasamningar og
undirstöður efnahagslífsins veikjast. SA verður að gera hreint fyrir sínum dyrum og koma
fram með einhverja stefnu. Stefnu sem SA sé tilbúið að standa við þó ekki væri nema út
samningstímann”

2.Önnur mál: Sú staða er kominn upp á Landspítalanum að 15 af 17 rafvirkjum hafa sagt
upp störfum. Þeir hætta í lok febrúar. Hér er eingöngu um uppsagnir að ræða vegna lélegra
launa. Viðræður hafa átt sér stað milli aðila, en engan árangur borði. Miðstjórn sendi frá sér
ályktun um ábyrgðarleysi stjórnenda Landsspítalans hvað varðar uppsagnir rafvirkja
stofnunarinnar.

Tryggingamál: Óformlegt tilboð hefur borist frá einu Tryggingafélagi um að útvíkka okkar
tryggingasvið. Kynntar voru reglur um einstaklingsstyrki úr Menntasjóði rafiðarins.
Miðstjórn samþykkti reglurnar fyrir sína hönd.

Framkvæmdir á Apavatni ganga vel og verða bæði húsin sennilega til fyrir páska.

Varðandi sveinspróf nú í febrúar, var upplýst að milli 70-80 rafvirkjanemar væru að fara í
próf, en aðeins 9 rafeindavirkjanemar. Menn höfðu vissar áhyggur af þessari þróun.

Fundargerð: Helgi Jónsson ritari.


