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RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS 
Trúnaðarmannaráðstefnan  12. til 13.11.2009 

 
Dagskrá 

12. nóv 
Kl. 16.00 Farið frá Stórhöfða 
Kl. 17.15 Setning formaður RSÍ 

Ávarp Iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir 
Ávarp forseti ASÍ Gylfi Arnbjörnsson 
Starfsemi starfsendurhæfingarsjóðs Sigrún Sigurðardóttir  
Höfundaréttur, skerðing atvinnuleitar við uppsögn Halldór Oddsson lögmaður RSÍ 

            Fjárhagsáætlun RSÍ 2010 
 
13. nóv. 
Kl. 9.00           Hvað gerðist og hvert eigum við að stefna, Páll Skúlason Háskóla Íslands 
            Siðrof í samfélaginu, Stefán Einar Stefánsson Háskólanum í Reykjavík 
            Hópvinna undir stjórn Félagsmálaskóla alþýðu 
Kl. 13.00 Hópvinna kynnt umræður 
Kl. 14.30 Fjárhagsáætlun og starfsemi RSÍ 
            Heimferð 
 
 
1. Setning formaður RSÍ  
Formaður setti fundinn, bauð fundarmenn og gesti velkomna og fór síðan yfir stöðuna í 
þjóðfélaginu núna, gagnrýndi harðlega þá umræðulist sem er í gangi. Fyrst er mönnum gerðar 
upp skoðanir, þær gagnrýndar harðlega  og  síðan er ætlast til að menn verjist þeirri gagnrýni. 
Þá hafi komið fram hörð gagnrýni nokkurra manna í verkalýðshreyfingunni á störf 
forustumanna ASÍ og RSÍ þeir fari bara eftir eigin skoðunum, þrátt fyrir að þessir forystumenn 
fari eingöngu að vilja meirihluta ársfundafulltrúa ASÍ og  að vilja meirihluta fundarmanna td. 
á fundum RSÍ þar sem allt 25% félagsmanna hafa mætt.  
 
Þarna er sérstaklega verið að benda á yfirlýsingar formanna frá Akranesi og Húsavík sem og 
eins aðila úr stjórn VR. 
 
Spjallþáttastjórnendur taki síðan stöðugt viðtöl við þessa einstaklinga án þess að kynna sér 
málið að nokkru leiti og heimti síðan að forysta verkalýðshreyfingarinnar fari að þeirra ráðum 
hvað svo sem meirihluti hreyfingarinnar segi, hann sé hvort sem er skoðunarlaus.  
Formaðurinn sagðist ekki taka þátt í þessum skrípaleik sem þáttarstjórnendur settu upp. 
 
 
2. Ávarp Iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir 
Katrín Júlíusdóttir fór yfir hvernig hún sér fyrir sér atvinnuuppbyggingu, álver sprotafyrirtæki 
og virkjanir. Það sé mikil virkni í sprotafyrirtækjum s.s. CCP sem stöðug bæti við sig 
mannskap. Í sambandi við álver og virkjanir er allt í skoðun en í raun ekkert ákveðið.  
 
3. Ávarp forseti ASÍ Gylfi Arnbjörnsson 
Gylfi fór yfir stöðuna eins og hún er núna, ríkisstjórnin er með í vinnslu alls kyns 
skattatillögur, hækka almennt skattahlutfall, taka upp fleiri skattþrep og fl. ASÍ hefur skoða 
áhrifin og telur að þrepaskattur sé það eina sem getur komið þeim verst settu til góða.  
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4. Starfsemi starfsendurhæfingarsjóðs Sigrún Sigurðardóttir 
Starfsendurhæfingarsjóðurinn er með aðsetur að Stórhöfða 27 og fór Sigrún yfir starfsemi sem 
henni er ætlað að sinna. 
 
 
5. Höfundaréttur, skerðing atvinnuleitar við uppsögn Halldór Oddsson lögmaður RSÍ. 
Halldór Oddsson nýráðin lögmaður RSÍ, Matvís og Stafa, Kynnti sig og þá starfsemi sem 
honum er ætlað að sinna og tók nokkur dæmi þar um, hvernig hann sér fyrir sér höfundarétt td 
ljósamanna sem hanna lýsingu sem síðan er nýtt annars staðar en í upphafi, og hvernig á að 
taka á málum þegar vinnuveitendur setja skorður fyrir hvar þú megir vinna eftir uppsögn, en 
hann telur að allar slíkar takmarkanir falli úr gildi ef starfsmanni er sagt upp.  
 
 
6. Fjárhagsáætlun: 
Fjárhagáætlun fyrir 2010 lögð fram, þar er gert ráð fyrir svipuðum tekjum á þessu ári en 
útgjöld hækki vegna meiri umsvifa og ásóknar í styrki sem helgast af atvinnuástandinu. 
Vísað til seinni umræðu 
 
Fundi frestað kl 20:30 
 
 
Fundi framhaldið 13.11 2009 kl 9:00  
7. Páll Skúlason Háskóla Íslands: 
Erindi um hvað gerðist og hvert skal stefna. Páll fór yfir málin og hvers vegna málin gátu 
þróast svona, hve vel hefur komið í ljós að markaðurinn getur ekki stjórnað öllu. 
Hvernig almenn siðfræði var algjörlega lögð til hliðar. Ábyrgð menntakerfisins er þar mikil, 
sérstaklega framhalds og háskóla þar sem siðfræði hefur verið algjörlega utangáttar. Ábyrgð 
stjórnmálamanna er þó mest, þeir vegsömuðu markaðskerfið og leyfðu því að leika lausum 
hala og gerðu eftirlitsstofnanir óvirkar, 
Við verðum setja á Stjórnlagaþing og breyta stjórnarskránni. Þetta verði að gerast án afskipta 
stjórnmálamanna því að þeir hafi aldrei í  raun breytt stjórnaskránni þar sem þeir hræðast það 
að meira en allt annað að missa völd. 
 
 
8. Stefán Einar Stefánsson Háskólanum í Reykjavík: 
Erindi um siðrof í samfélaginu, fór yfir hvað gerðist og var með sömu nálgun og niðurstöður 
og komu fram í máli Páls. 
 
 
9. Hópavinna undir stjórn Félagsmálaskóla alþýðu : 
Skipt var niður í fjóra hópa og skiluðu þeir síðan niðurstöðum. 
 
Hópur 1 Innra starf RSÍ 
Leggja áherslu á hækkun dagvinnutaxta, en minni á yfirvinnu og aukagreiðslur. Tryggja 
réttindi og fullan flutning á þeim milli vinnuveitenda. Trúnaðarmenn fái reglulega meiri 
upplýsingar um starfsemi RSÍ, ásamt því að halda uppi góðu kynningarstarfi með 
félagsfundum. 
 
Minna þarf oftar á RSÍ í fjölmiðlum og nýta netmiðla betur.  
 



 3 

Auka fjölbreytni námskeiða, fagnámskeið, myndvinnsla og almenn námskeið. 
Rafiðnaðarskólinn verði opnari og meira kynntur út á við. 
 
 
Hópur 2 Starf RSÍ út á við og samskipti við önnur sambönd  
Sókn með stígandi lukku, auknum kaupmætti og tryggja lífsgæði. Forðast yfirboð og 
kollsteypur. Vörn réttinda í kjara-, félags- og samfélagsmálum. 
 
Sambandið beiti sér fyrir fjölbreyttri atvinnuuppbyggingu. Hátækni og sprotafyrirtæki. Efla 
heimasíðuna. Stofna opnar ritnefndir.  
 
Erlend samskipti hafa ætíð verið RSÍ verðmæt, þar má benda á uppbyggingu 
starfsmenntakerfis rafiðnaðarmanna og skipulag sambandsins. 
 
 
Hópur 3 Vinnumarkaðurinn, þróun hans. 
Stuðla að arðbærri nýtingu þeirrar orku sem samstaða er um að nýta. Rannsóknir á 
endurnýjanlegum auðlindum. Mikið af orku gufuaflsvirkjana fer í súginn. Auka byggingu 
smærri virkjana og styðja orkubændur. Samræma orkutaxta. 
 
Réttlátt og sanngjarnt rekstrarumhverfi og styrkja rekstur í heimabyggð. Skattleggja mengun 
ekki orku.  
 
Þolinmótt lánsfé og auka aðgang að þróunarstyrkjum. Styrkja uppbyggingu sprotafyrirtækja 
og gefa þeim aukið svigrúm. 
 
 
Hópur 4 Samfélagið – lýðræði og samskipti við stjórnvöld - ESB 
Við viljum byggja upp nýtt, opið og lýðræðislegt samfélag og hafa meiri áhrif á stjórnun þess. 
Öflug stéttarfélög geta haft jákvæð áhrif á uppbyggingu samfélagsins 
 
Efla tengsl stjórnmála og almennings og tryggja réttláta uppbyggingu samfélagsins, sem tekst 
ekki á uppgjörs við fortíðina og allt upp á borðið. Styrkja innviði fjölskyldunnar. 
 
Ný stjórnarskrá er grundvöllur þess að hægt sé að endurreisa þjóðfélög og auka áhrif 
almennings, með aðkomu fólks að stærri ákvörðunum í þjóðaratkvæðagreiðslum. 
 
Ná málefnalegri niðurstöðu í aðildarviðræður um aðild að ESB. Stuðningur við inngöngu í 
ESB náist viðunandi niðurstöður í viðræðum.  
 
 
10. Fjárhagsáætlun og starfssemi RSÍ: 
 
Fjárhagsáætlun 2010 seinni umræða. Áætlunin samþykkt án frekari umræðu. 
Formaður fór yfir starfsemi sambandsins á árinu og áætlanir fyrir næsta ár, starfið muni á 
næsta ári verða töluvert í að þjónusta félagsmenn sem eru atvinnulausir og svo hefðbundin 
þjónusta við félagsmenn. Seint á næsta ári hefst síðan undirbúningur fyrir næstu 
kjarasamninga. 
 
Fleira ekki fært til bókar og fundi slitið kl 15.15 
Ritað v/fjarveru Helga Jónssonar ritara. Haukur Ágústsson 


