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Nú er árið 2014 senn á enda og hefur
það verið með eindæmum viðburðaríkt.
Árið hófst með kynningu á nýgerðum
kjarasamningum sem skrifað var undir
skömmu fyrir jólin 2013. Aðdragandi að
gerð þessara samninga var nokkuð frá-
brugðinn fyrri kjarasamningum sökum
þess að aðilar vinnumarkaðarins höfðu
lagt í mikla undirbúningsvinnu og fóru
meðal annars til Norðurlandanna og
kynntu sér hin norrænu samningamódel. 

Gefin var út viðamikil skýrsla um samn-
ingamódel hinna Norðurlandanna en í ljós
kom að það er ekki til neitt eitt „norrænt
samningamódel“ en þó er að finna fjöl-
marga þætti sem sameiginlegir eru hjá ná-
grönnum okkar. Mikill agi í efnahags-
 stjórnum landanna myndar ákveðinn grunn
að stöðugleika þeirra efnahagskerfa. Á
þessum stöðuga grunni getur launafólk
sætt sig við hóflegar launahækkanir á
hverju ári því ákveðin vissa er fyrir því að
verðbólga muni ekki æða upp.

Á Norðurlöndunum meta aðilar í sam-
einingu hversu mikið svigrúm er til auk-
ins kostnaðar sem hlýst af
kjarasamningum og mótast það svigrúm
af útflutningsgreinum þeirra. Svigrúmið
er nýtt að fullu leyti þannig að bættum
þjóðarhag er skipt á milli launafólks og
fyrirtækjanna. Ástæða þess að útflutn-
ingsgreinar móta stefnuna er sú að á
alþjóðamarkaði þurfa aðilar að tryggja
að útflutningsvörur séu samkeppnis-
færar og reyna aðilar að tryggja góða
stöðu á alþjóðamarkaði. Það er þó ekki
þannig að öll fyrirtæki sitji við sama borð
og getur sú staða komið upp að fyrir-
tæki standist ekki samkeppni og lognist
út af. Það er jafnframt þannig að ver-

kalýðsfélögin vilja hafa öflug og vel-
launuð störf og kemst ekkert fyrirtæki
upp með það að greiða lægri laun en
heimilt er í hverju landi fyrir sig. 

Launahækkanir mismunandi hópa fara
ekki út fyrir þetta svigrúm svo neinu nemi.
Opinberir starfsmenn fylgja síðan launa -
þróun á almennum vinnumarkaði að því
leyti að laun opinberra starfsmanna
hækka um 80% af hækkun launavísitölu
líðandi tímabils. Laun opinberra starfs-
manna geta bæði hækkað sem og
lækkað í samræmi við þróun launa á al-
mennum vinnumarkaði á hverjum tíma.
Hafi laun á opinberum vinnumarkaði
hækkað meira en almennur vinnu-
markaður á sama tímabili þá veldur það
hlutfallslegri lækkun launa. Með þessu
móti er tryggt að hópar dragist ekki aftur
úr né hækki verulega umfram aðra.

Í lok árs 2013 ákváðu aðilar vinnu-
markaðarins að reyna að hefja vegferð
sem byggði á sömu aðferðum og félagar
okkar á Norðurlöndum vinna eftir. For-
svarsmenn ríkisstjórnarinnar höfðu lýst því
yfir að þeir gerðu hvað þeir gætu til að
tryggja að allir fylgdu með enda gríðarlega
stórt hagsmunamál fyrir stjórnvöld að
halda stöðugleika og verðbólgu lágri.

Við sáum skýr merki um að verðbólga
myndi lækka tiltölulega hratt ef tækist að
breyta hugsunarhætti verslunareigenda,
ríkis og sveitarfélaga um að hækka verð-
og gjaldskrár til samræmis við verðbólgu
líðandi árs og þar með að falla frá gjald-
skrárhækkunum um áramótin. Umræðan
í janúar og febrúar leiddi til þess að raun-
verulega tókst að draga úr verðbólgu.
Verðlagsbreytingar í janúarmánuði (des-

ember 2013 til janúar 2014) sýndu það
og sönnuðu að átakið hafði skilað árangri
enda lækkaði verðlag um 0,7% á milli
mánaða og ársverðbólga var komin niður
í 3,5%. Febrúarmæling sýndi enn frekari
árangur en þá hækkaði verðlag um
0,67% á milli mánaða og ársverðbólga var
komin niður í 2,2%. Í lok árs 2014 er árs-
verðbólga komin niður í 1% sem teljast
afar jákvæð tíðindi.

En það dugir ekki eitt og sér að verðbólga
sé lág. Í hinu norræna samningamódeli er
sáttin á vinnumarkaði lykilatriði kjarasamn-
inganna. Það að afmarkaður hópur nái
sínum launaleiðréttingum, umfram stóra
hópinn sem tryggi lága verðbólgu, telst
ekki ásættanlegt þar ytra. Til þess að geta
unnið áfram á þessum nótum verður að
tryggja víðtæka sátt á vinnumarkaði sem
stuðlað getur að raunhæfum langtíma-
markmiðum að stöðugleika. Stjórnvöld
bera þar ríka ábyrgð á að móta grunn
undir slík langtímamarkmið meðal annars
með traustvekjandi peningastefnu en einnig
með því að standa vörð um grunnstoðir
norræns velferðarsamfélags. 

Það verður að viðurkennast að langtíma-
markmið stjórnvalda virðast almennt ekki
vera til. Iðulega horfa stjórnvöld til eins
kjörtímabils hið mesta og gera hvað þau
geta til að bjóða innihaldslaus loforð ein-
göngu til þess að ná atkvæðafjöldanum.
Ef við ætlum okkur að komast í norrænt
samningamódel þá þurfum við einnig að
ná fram ríkri sátt um langtímamarkmið
stjórnmálanna. Við þurfum að ná fram
langtímamarkmiðum í efnahagsstjórn
landsins sem ná til að minnsta kosti
þriggja kjörtímabila án þess að þeim sé
kollvarpað af næstu stjórn. 

Frá formanni

„Til þess að geta unnið áfram á þessum nótum
verður að tryggja víðtæka sátt á vinnumarkaði
sem stuðlað getur að raunhæfum langtíma-
markmiðum að stöðugleika.“
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Hvað með stjórnendur fyrirtækja?

Ýmsir stjórnendur fyrirtækja hafa á undan -
förnum árum og jafnvel áratugum ekki
axlað þá ábyrgð að sýna gott fordæmi og
hafa oft á tíðum tekið sér gríðarlegar
launahækkanir sem eru langt umfram það
sem þekkist á almennum vinnumarkaði. Á
sama tíma er talað fyrir því að heildin þurfi

að standa sína vakt. Það er löngu kominn
tími til þess að stjórnendur stígi fram og
sýni ábyrgð og tryggi jafna skiptingu auðs.
Fyrirtæki verða ekki vel rekin án þess að
hafa til þess hæft starfsfólk. Arðgreiðslur
fyrirtækja og vel launaðir stjórnendur njóta
svigrúms til hærri greiðslna sökum góðra
starfa starfsmannanna. Það er því afar
óeðlilegt að það séu ekki allir starfsmenn
sem fái að njóta þess þegar vel gengur hjá
fyrirtækjunum. Stjórnendur ættu því að
stíga fram og hækka laun allra starfs-
manna þegar vel gengur!

Aukin misskipting og aukinn ójöfnuður er
óásættanlegur í íslensku atvinnulífi og er
erfitt að sjá hvernig við eigum að móta nýtt
íslenskt samningamódel þegar skipting
auðs er með þessum hætti. Fyrirtækin og
stjórnendur þeirra verða að stíga fram og
sýna í verki að þeim sé treystandi til þess
að stuðla að auknum jöfnuði og hækka
laun allra starfsmanna fyrirtækjanna til

samræmis við laun stjórnenda og tryggja
fylgni á milli launa til framtíðar. Þetta
verður að gera eigi að vera mögulegt að
byggja framtíðina á trausti.

Sátt á vinnumarkaði!

Almenna sáttin sem nauðsynleg er byggir
sem sagt á fjölmörgum þáttum, svo sem
að þjóðin njóti gjaldmiðils sem stjórnmála-
mönnum reynist erfitt að fella eftir þörfum
þegar efnahagsstjórn þeirra hefur mistek-
ist líkt og við höfum æði oft upplifað hér á

landi. Við höfum verið föst í klafa hárrar
verðbólgu sem veldur miklum þrýstingi á
auknar launahækkanir enda hefur kaup-
máttur launa oft á tíðum minnkað vegna
aukinnar verðbólgu eða efnhagshruns.
Verkalýðsfélög á almennum vinnumarkaði
hafa iðulega kallað eftir skýrri stefnu
stjórn valda í peningamálum þjóðarinnar.
Sú stefna hefur enn ekki komið fram.

Á grunni lágrar verðbólgu og mikils
stöðugleika hafa verkalýðsfélög á norr -
ænum vinnumarkaði náð að byggja upp
ríka sátt um þá aðferð sem notuð er til að
ákvarða launahækkanir í takt við aðra
þætti þjóðfélagsins. Allir hópar á vinnu-
markaði fylgja þeirri stefnu í einu og öllu
enda er ríkur skilningur á mikilvægi þess
að verðbólgu sé haldið niðri og taka verka -
lýðsfélögin þátt í því að hluta til eins og lýst
hefur verið. Það er ekki svo að verka -
lýðsfélögin móti stefnuna ein og sér heldur
eru þau hlekkur í keðjunni. Sáttin byggir
því skýrt á því að þegar búið er að móta
stöðugan grunn fyrir lága verðbólgu þá
haldast allir í hendur við að treysta þann
stöðugleika.

Til þess að ná sátt á okkar vinnumarkaði
þarf að uppfylla þessi fjölmörgu skilyrði og
nú þegar hafa rafiðnaðarmenn lagt sín lóð
á vogarskálarnar og sýnt vilja til þess að
bæta stöðu okkar til lengri tíma. Nú er
komið að öðrum að leggja sín lóð á vogar -
skálarnar.

Samstaða í komandi kjara við ræðum
Að öðru óbreyttu stefnir í mikil átök á
vinnumarkaði þegar kjarasamningar renna
úr gildi þann 28. febrúar næstkomandi.
Ljóst er að atvinnurekendur hafna því að
leiðrétta laun okkar félagsmanna til sam-
ræmis við það sem gert hefur verið hjá
öðrum hópum. Afmarkaðir hópar hafa
fengið launaleiðréttingar sem eru töluvert
umfram það sem samið var um á al-
mennum vinnumarkaði. 

Á félagsfundum sem haldnir voru
víðsvegar um landið í nóvember kom fram
skýr vilji félagsmanna til þess að sækja
fram enda þörfin fyrir leiðréttingar hjá
rafiðnaðarmönnum töluverð. Stefnan sem
samninganefnd ríkisins mótaði og sú
stefna sem stjórnendur fyrirtækja tóku á
árinu, með launahækkunum stjórnenda
og æðstu starfsmanna, leggja línuna fyrir
okkur sem setjumst að samningaborðinu
á nýju ári.

KÞS
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Frá félagsfundi í Reykjanesbæ.
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Skógarnes að vetri til

Það þarf ekki sumar og sól til að njóta feg-
urðar Skógarness við Apavatn. Eftir mark-
vissa uppbyggingu, bæði í húsakosti og
gróðri, er afar friðsælt að njóta vetursins í
einu húsanna að Skógarnesi. Göngu skíði
koma að góðum notum því ekki er brekk-
unum fyrir að fara. Þeir eru ófáir sem hafa
uppgötvað kyrrðina og fegurð vetrarins á
Skógarnesi enda er nýting orlofshúsanna

þar mjög góð. Flest húsin eru bókuð hverja
helgi hið minnsta og oft í miðri viku því vetr-
arfrí verða sífellt algengari og gott að geta
skellt sér í sveitina úr stressinu í bænum til
að njóta kyrrðarinnar. Hvað er enda indælla
en að liggja í heitum potti og blimskakka
glyrnunum á norðurljósin sem gjarna dansa
á festingunni? Og þá er ekki verra að hafa
smá Rínarglóð í glasi.
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Sigurgeir Ólafsson er símsmiður sem
starfar í Noregi hjá Aibel AS, stóru fyrir-
tæki sem sérhæfir sig í nýsmíði og viðhaldi
í olíuvinnslu. Þar sér hann um uppsetn-
ingar og viðhald á ýmsum kerfum sem eru
skilgreind sem lágstraumskerfi. Sigurgeir
flutti til Noregs, nánar tiltekið Haugesund,
fyrir tæpum fjórum árum síðan með konu
sinni. „Við hjónin fluttum aðallega út vegna
þess að börnin okkar, ásamt mökum og
barnabörnum, höfðu flutt,“ útskýrir Sigur-
geir. „Við vildum vera nálægt þeim.“

Sigurgeir segir það ekki auðvelt að kveðja
ættingja og vini hér á landi. „Það er alltaf
söknuður,“ segir hann. „En samskipti eru
auðveld á milli landa með hjálp tölvu og
netsíma, þannig að við erum ekki eins ein -
angruð frá Íslandi og fólk sem flutti burt á
árum fyrr.“

Fjölskyldan er númer eitt í sam-
félaginu

Þegar Sigurgeir fór fyrst út kom það
honum á óvart hvað Norðmenn eru mikið
afslappaðri en Íslendingar. „Það kom mér
mest á óvart hvað fólk er rólegra og af-
stressað og hvað það er mikið fjölskyldulíf,
en á sama tíma hvað Norðmenn eru líkir
okkur Íslendingum í mörgu,“ segir Sigur-
geir. „Við upplifum norskt samfélag sem
þróað samfélag þar sem fjölskyldan og
þarfir hennar eru í fyrsta sæti.

Sigurgeir segir Noreg þó líka hafa sína
galla. „Skrifræðið og regluverkið er oft á
tíðum óþolandi vegna seinagangs og hve
flókið það getur verið,“ útskýrir hann. „Til
dæmis þegar ég ætlaði að yfirfæra byssu-
leyfið mitt, sem ég hafði haft á Íslandi í 25

ár. Það er ekki viðurkennt hér úti og ég
þurfti að byrja frá grunni, sækja námskeið
og fá aðild að skotklúbbi, en þetta ferli
tekur að lágmarki tvö ár. Norðmenn geta
verið rosalega stífir og fastir fyrir þegar
kemur að kerfinu.“

Betri vinnutími og betri laun

Sigurgeir segist ánægður með vinnufyrir-
komulagið í Noregi. „Að vinna í Noregi er
fínt. Þar sem ég þekki til er vinnan miðuð
við þarfir fjölskyldunnar. Vinnutími hjá
iðnaðarmönnum er almennt frá sjö til þrjú
á daginn og vinnuvikan ekki lengri en 37.5
tímar,“ segir Sigurgeir. 

„Vinnutími minn er þannig að ég er í vinnu
frá sjö til nítján í fjórtán daga samfleytt og

síðan er ég 28 daga í landi á hefð -
bundnum vinnutíma. Þetta er almennt fyrir -
komulag þeirra sem vinna á borpalli.“

Sigurgeir segir laun vera góð hjá iðnaðar-
mönnum en breytileg á milli greina. „Lág-
markslaun rafiðnaðarmanna eru nú 196
norskar krónur (um 3200 íslenskar krón ur)
á tímann, plús álag,“ segir hann. „En almennt
fáum við meira, þannig að meðal tímakaup
rafiðnaðarmanna hér á svæðinu er um 240
nkr. (um 4.000 kr) á tímann. En hjá okkur
sem vinnum á borpalli er tímakaupið 306 nkr.
(rúmlega 5.000 kr) í 14 daga og 196 nkr. á
tímann í þá 28 daga sem við erum heima.“
Sigurgeir segir árslaun þeirra sem vinna í
landi vera 450.000 nkr. (7,5 milljón kr) en
þeir sem eru á borpalli fá um 630.000 til
700.000 nkr. (10,5-11,7 milljónir) með öllu.

„Það er alltaf söknuður,“ segir Sigurgeir Ólafs-
son. „En samskipti eru auðveld á milli landa með
hjálp tölvu og netsíma.“

Ætlar ekki aftur til Íslands
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Ódýrara að lifa

Ekki nóg með að laun séu hærri, kostnaður
við að lifa er líka lægri. „Hér á ég alltaf fyrir
öllum kostnaði og á afgang í veskinu um
hver mánaðamót,“ segir Sigurgeir. „Laun
halda vel í verðlag og það eru ákvæði í
kjarasamningum um endurskoðun á laun -
um einu sinni á ári, þar sem verðlagsbreyt-
ingar eru teknar til greina.“ Sigurgeir segir
verðlag þó mjög stöðugt og að laun hafi
hækkað meira en verðlag á þeim fjórum
árum sem hann hefur verið í Noregi. „Leiga
er líka frekar lág ef miðað er við laun,“ segir
Sigurgeir. „Algengt leiguverð er um 9000
nkr. (150 þús. kr) á u.þ.b.100 fermetra
íbúð. En vegna stöðugs verðlags þá kaupa
flestir húsnæði.“ Húsnæðislán eru líka mun
hagstæðari en á Íslandi. „Lán til hús -
næðiskaupa bera 2% til 4% fasta vexti og
verðtrygging þekkist ekki hér,“ segir Sigur-
geir. 

Atvinnurekendur hjálpa starfsfólki sínu líka
stundum að greiða flutningskostnað og
leigu. „Einnig þekkist að vinnuveitandi láni
til húsnæðis- eða bílakaupa á betri kjörum
en bankar bjóða og að fyrirtæki greiði
ferðakostnað milli landa ef starfsmaður á
heimili í öðru landi og vinnur hér,“ nefnir
Sigurgeir. „Á mínum vinnustað er allur
ferðakostanaður greiddur af vinnuveitenda
fyrir þá sem búa í Noregi, Danmörku eða
Svíþjóð, en Íslendingar fá ekki sömu
fríðindi.“

Sigurgeir segir að bílaeign sé jafn almenn
í Noregi og hér á landi en bílar séu þó al-
mennt frekar dýrir og bera háa skatta. „En
hér sér maður allar tegundir af bílum og
allskonar rafbílar eru t.d. algengir hér,
enda eru þeir niðurgreiddir, bera lága
skatta og eru undanþegir vegatollum og
ýmsum öðrum gjöldum sem eru á öðrum
ökutækjum.“

Búin að koma sér vel fyrir

Sigurgeir og kona hans njóta þess að vera
í Noregi og eru ekki á á leið heim. „Við
höfum fasta vinnu og öruggt húsnæði og
erum búin að koma okkur vel fyrir í
Haugesund. Við erum til dæmis orðin
meðlimir í golfklúbbnum og konan stundar
dans með stórum hópi norskra kvenna,“
segir Sigurgeir. „Við hjónin sjáum ekki
fram á að flytja aftur til Íslands á næstu
árum. Þar spila efnahagsástæður mikið
inn í, en auk þess er heilbrigðisþjónustan
sem við þurfum að sækja ódýrari og mun
betri hér en á Íslandi og að sjálfsögðu
skiptir nálægðin við börnin okkar og
barnabörn líka mjög miklu.“

OFÞ

Fyrri myndin er tekin á Oseberg C, olíu- og gasborpalli í eigu Statoil. Þar setti Sigurgeir upp nýtt netkerfi fyrir borturninn. Seinni myndin er frá Dolwin B, þar

vann hann við loftnetlagnir og magnara fyrir GBS kerfi.
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Guðjón Viðar Guðjónsson starfar sem raf-
virki hjá Norðuráli og hefur verið trúnaðar -
maður RSÍ frá áramótum. Áður var hann
trúnaðarmaður hjá Sementsverksmiðjunni
í áratug. Hann þekkir því starf trúnaðar-
mannsins vel og er ánægður í hlutverkinu.
Hann segir starfið mjög gefandi.

Kominn með harðan skráp

„Ég er búinn að vinna hjá Norðuráli í þrjú
ár. Þar áður var ég hjá Sementsverk -
smiðjunni í 13 ár og af þeim var ég
trúnaðarmaður í tíu og aðal trúnaðarmaður í
átta ár,“ segir Guðjón. Sementsverk smiðjan
var einkavædd árið 2003 og á sama tíma
var starfsfólki sagt upp. Fleiri uppsagnir
komu svo í kringum bankahrunið. „Maður
sá hvernig rekstrinum hrakaði eftir það og
maður gat ekkert gert,“ útskýrir hann. „Eig-
endurnir blóð mjólkuðu verksmiðjuna og fyr-
irtækið fór á hausinn.“ Og Guðjón missti
starfið í Sementsverksmiðjunni þegar það
var lagt niður árið 2011. 

„Það gekk mikið á fram að gjaldþroti og
eftir það. Þannig að það var jafnvel meiri
þörf fyrir trúnaðarmenn eftir einkavæð -
inguna en fyrir. Það var því nóg að gera í
þessu starfi.“ Guðjón segir reynsluna hafa
gert sér gott. „Þetta þroskaði mann og
gerði mann harðari. Ég er kominn með
harðan skráp.“ 

Guðjón segir að inni á vinnustað gæti
stundum ákveðinnar tortryggni til trún -
aðar manna. 

„Það þýðir ekki að taka neitt inn á sig,“
segir hann. „En hnífarnir ganga ekki í
gegnum mig, skrápurinn er orðinn svo
þykkur.“ Guðjón segir að viðhorf til
trúnaðarmanna séu samt almennt mjög

jákvæð. „Enda er þetta þarft starf,“ segir
hann.

Eilíf kjarabarátta

Það var áhugi á félags- og réttindamálum
sem upphaflega vakti áhuga Guðjóns á
starfi trúnaðarmanns. 

„Ég vildi bara berjast fyrir bættum kjörum
okkar. Við höfum hreinlega setið eftir,“
segir Guðjón. „Þegar ég byrjaði í rafvirkjun
var það eiginlega best launaða iðnin því
menntunarstigið er örlítið hærra, en við
erum ekki lengur svona áberandi betur
launaðir eins og var þá. Maður á alltaf að
reyna að bæta í en ekki dragast aftur úr.
En síðan maður byrjaði að vinna hefur
maður eilíft verið í kjarabaráttu. Það er allt -
af eitthvað.“

Orðsporið fylgdi Guðjóni greinilega upp í
Norðurál því þegar trúnaðarmaður rafvirkja
hætti var hann hvattur til að bjóða sig fram.
„Ég gerði það og var kosinn,“segir Guðjón.
„Þannig að ég hef einhvern tímann skilað
einhverju, fyrst ég var kosinn aftur.“

Um áramót eru samningar lausir hjá
Norðuráli og samningaviðræður sem fimm
stéttarfélög standa að eru að hefjast.
Stéttarfélögin eru RSÍ, VR, Stéttarfélag
Vesturlands, Félag iðn- og tæknigreina og
Verkalýðsfélag Akraness, sem er stærsta
félagið. Samningaviðræður hafa ekki alltaf
gengið þrautalaust og um tíma var deilt
um hver ætti að leiða viðræðurnar. „En
það tókst að leysa þetta vandamál eftir
smá streð og stríð og þessar samn-
ingaviðræður eru að komast á skrið, eftir
dramatíska byrjun,“ segir Guðjón. „Við
höfum lagt fram kröfur og bíðum eftir

svörum frá fyrirtækinu. Launin hjá
Norðuráli eru töluvert langt á eftir hinum
álverunum, þannig að við eigum langt í
land með að sækja það.“

Kom á óvart að sjá muninn á
félögum

Kröfugerð fyrir kjarasamninga og réttinda-
mál er það sem Guðjón fæst aðallega við
í starfi sínu sem trúnaðarmaður en hann
segir þetta vera mismikla vinnu. 

„Núna í kringum kjarasamningana eru
þetta næstum tveir heilir vinnudagar í
viku,“ segir hann. „En þegar allt er eðlilegt
eru þetta svona þrír tímar í viku hjá mér.“

„Stærstu málin núna eru þessir kjara-
samningar en svo koma líka upp ýmis mál
sem maður getur leyst og þá hef ég sam-
band við RSÍ. Við erum með mjög gott
samband,“ segir Guðjón. „Það er góð
aðstoð þaðan og ég er með beina teng-
ingu við formanninn og lögfræðinginn. Ég
bara skrifa þeim ef það er eitthvað og þau
skoða málið.“ Guðjón sækir auk þess ráð -
stefnur og ýmis námskeið sem eru í boði
og hann segir mjög vel að öllu því staðið
hjá RSÍ.

Guðjón segir að það hafi komið sér á óvart
að sjá muninn á stéttarfélögunum. „Ég
held að við séum í góðu sambandi innan
RSÍ. Ég tók eftir því seinna meir hvað við
erum í góðu sambandi við félagið í sam-
anburði við aðra“, segir hann. „Bæði
heldur RSÍ vel utan um mál og svo er líka
mikið af endurmenntun í boði, þannig að
maður veit alltaf af þeim. Það finnst mér
við hafa fram yfir önnur félög og það er
eitthvað sem RSÍ getur verið stolt af.“

Gefandi að hjálpa vinnufélögunum

Guðjón Viðar Guðjónsson hefur verið trúnaðar -
maður í rúmlega 10 ár og segir það gefandi starf.
Hann segir RSÍ vera frábært samband sem standi
framarlega í mörgu en kjarabaráttan sé eilíf. 
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Fær ýmislegt út úr starfinu

Guðjóni finnst virkilega gefandi að vera
trúnaðarmaður og hjálpa samstarfs-
félögum sínum. „Ég er eiginlega jafnaðar -
maður. Ég vil að kökunni sé betur skipt en
er núna og ég vil leggja mitt af mörkum til
þess,“ segir hann. „Mér finnst gefandi að

geta leyst mál fyrir fólk og að ná góðum
samningum.“ 

Guðjón þarf samt stundum að segja fólki
að þrátt fyrir að hafa góða ástæðu til að
kvarta sé ekki hægt að sækja mál þeirra
lagalega. „Það er það erfiðasta í þessu. Að
segja þeim „þú getur ekki unnið málið“.“ 

Auk þess að fá harðan skráp út úr þessu
starfi fær Guðjón líka mikið sjálfstraust.

„Maður hefur haft möguleika á að ná sér í
menntun og námskeið, sjálfstyrkingarnám-
skeið, ræðunámskeið og annað sem fylgir
þessu,“ segir hann. „Um daginn var  ég á
námskeiði í samningatækni hjá Mími. Það
var mjög fræðandi og skemmti legt. Þetta
gefur manni sjálfstraust og gerir mann opnari
og færari til að takast á við aðra hluti í lífinu.“

Þarf áhuga og metnað

Guðjón er alveg tilbúinn til að halda áfram
sem trúnaðarmaður, á meðan hann hefur
orku. „Þetta snýst um það að hafa orku.
Þetta er langhlaup,“ segir hann. „En
maður á ekki erindi í þetta ef maður hefur
ekki ánægju af því og ástríðu fyrir því. Ég
geri hvorki mér né öðrum greiða ef ég hef
ekki áhuga og metnað fyrir þessu, þá er
þetta bara búið.“

Guðjón leggur áherslu á hve ánægður hann
er með samstarfið við RSÍ og alla sem þar
starfa, sem hann segir að hafi staðið sig
frábærlega vel. „Við rafiðnaðarmenn eigum
bara frábært samband og frábært fólk sem
vinnur þar. Ég er mjög ánægður og ég finn
mun á því hvað okkar samband er framar-
lega í mörgu, t.d. félagsmálum og endur-

menntun,“ segir hann. „Ég er ekki viss um
að ég væri enn að þessu ef sambandið
væri ekki svona gott.“

OFÞ

Guðjón Viðar Guðjónsson er trúnaðarmaður
sem starfar hjá Norðuráli á Grundartanga. 
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Trúnaðarmenn – mikilvægur hlekkur 

Dagný Ósk, lögfræðingur Rafiðnaðarsambands-
ins, fjallar hér um trúnaðarmenn, hlutverk þeirra,
skyldur og lagalega stöðu þeirra.

Hlutverk trúnaðarmanna

Trúnaðarmenn eru gríðarlega mikilvægur
hlekkur í sambandi Rafiðnaðarsambands-
ins og atvinnurekenda. Um trúnaðarmenn
er fjallað í lögum nr. 80/1938 um stéttar-
félög og vinnudeilur og eins eru ákvæði

um trúnaðarmenn í flestum kjarasamn-
ingum.

Trúnaðarmenn eru almennt kjörnir af sam-
starfsmönnum sínum. Hlutverk trúnaðar-
manna er að gæta þess að gerðir
samningar séu haldnir af atvinnurekanda

og að ekki sé gengið á félagslegan eða
borgaralegan rétt starfsmanna. Trúnaðar -
maður er fulltrúi stéttarfélags á vinnustað
og er tengiliður á milli atvinnurekanda,
starfsmanna og félagsins. Honum ber að
taka við kvörtunum frá starfsmönnum og
reyna að leysa úr þeim eða beina starfs-

Dagný Ósk Aradóttir Pind

Trúnaðarmannaráðstefnur eru vel sóttar af trúnaðarmönnum úr grasrótinni. 
Þessi mynd er frá trúnaðarmannaráðstefnu í Keflavík í haust.
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mönnum á réttan stað, t.d. til stéttar-
félags. Þá hafa trúnaðarmenn einnig hlut-
verk skv. öðrum lögum, svo sem lögum
um hópuppsagnir og lögum um rétt-
arstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrir -
tækjum. Hlutverk trúnaðarmanna er því
umfangsmikið og afar mikilvægt fyrir alla
aðila á vinnumarkaði, en þó fyrst og
fremst fyrir starfsmenn. 

Trúnaðarmenn njóta verndar gegn
uppsögnum

Í ljósi hlutverks síns sem þess aðila sem
tekur á ágreiningsmálum og reynir að
leysa úr þeim milli starfsmanna og at-
vinnurekanda njóta trúnaðarmenn sér-
stakrar verndar gegn uppsögnum. Sú
vernd byggir á 11. gr. laga um stéttarfélög
og vinnudeilur. Trúnaðarmenn eiga að
beita sér í erfiðum málum og því er mjög
mikilvægt að þeir njóti verndar. Forsenda
þess að trúnaðarmenn njóti uppsagnar-
verndar laganna er að þeir hafi verið til-
kynntir til stéttarfélags og að stéttarfélag
hafi tilkynnt atvinnurekanda um skipun

trúnaðarmanns. Trúnaðarmenn eiga rétt á
að halda launum í trúnaðarstörfum og þeir
eiga einnig rétt á að sækja námskeið,
fundi o.fl. til þess að geta betur sinnt hlut-
verki sínu. 

Trúnaðarmenn geta leyst vanda-
mál á vinnustað

Trúnaðarmenn taka á mjög fjölbreyttum
málum. Starfsmenn geta leitað til þeirra
með vandamál af ýmsum toga. Mál er
varða laun, vinnutíma, ráðningarsamninga,
veikindarétt og fleira eru algeng. Einnig
leita starfsmenn e.t.v. til trúnaðarmanns
um önnur persónuleg mál, s.s. varðandi
fæðingarorlof, samskiptaörðugleika eða
einelti af hálfu vinnuveitanda eða annað.
Mjög mikilvægt er að trúnaðarmaður sé í
góðu sambandi bæði við starfsmenn og
atvinnurekanda. Trúnaðarmenn hafa rétt á,
og ættu, að boða til funda með starfsfólki
reglulega, í lögum er talað um tvisvar á ári.
Þá er einnig æskilegt að trúnaðarmaður
taki á móti nýju starfsfólki og kynni það
fyrir réttindum sínum og stéttarfélaginu. 

Er trúnaðarmaður á þínum vinnustað?

Almennt er einn trúnaðarmaður frá hverju
stéttarfélagi á hverjum vinnustað þar sem
starfa 5-50 manns. Ef starfsmenn eru
fleiri en 50 hefur stéttarfélag rétt á að
skipa tvo trúnaðarmenn. Í flestum fyrir-
tækjum þar sem einhver fjöldi rafiðnaðar-
manna starfar eru trúnaðar menn. Þó er
einhver misbrestur þar á. Raf iðnaðar sam -
bandið hefur mikinn áhuga á að fjölga í
hópi trúnaðarmanna og tryggja að trún -
aðar maður sé til staðar á hverjum þeim
vinnustað þar sem 5 eða fleiri rafiðnaðar-
menn eru starfandi. Því eru allir starfs-
menn hvattir til að kynna sér hvort
trúnaðarmaður sé á þeirra vinnustað. Ef
svo er ekki er um að gera að hafa sam-
band við skrifstofu RSÍ og fá leiðbeiningar
um það hvernig best er að standa að
kosningu trúnaðarmanns.  

DÓAP

ER TRÚNAÐARMAÐUR 
Á ÞÍNUM VINNUSTAÐ?

Starfi 5 eða fleiri rafiðnaðarmenn á þínum vinnustað, 
er starfsmönnum heimilt að kjósa trúnaðarmann!

Eigi trúnaðarmaður að njóta verndar sem slíkur,
þarf að tilkynna hann til félagsins. 

Kíktu á www.rafis.is/ og kynntu þér hvernig á að kjósa trúnaðarmann. 
Hafðu samband við Rafiðnaðarsamband Íslands ef nánari aðstoðar er þörf!

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS
Stórhöfða 31 | Sími: 580-5200 | 110 R | www.rafis.is
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Félagsmönnum aðildarfélaga RSÍ standa
til boða ýmsir styrkir sem og sjúkradag-
peningar í lengri veikindum þegar óvinnu-
færni gerir það að verkum að veik-
   indadögum lýkur hjá atvinnurekanda. Á
undanförnum árum hefur aðsókn aukist
töluvert í sjúkradagpeninga og aðra styrki
sem veittir eru. Heildarupphæðir hafa auk-
ist í takt við aukna aðsókn en einnig
sökum hærri meðallauna félagsmanna. 

Sjúkradagpeningar taka við af launa-
greiðslum atvinnurekenda þegar félags -
maður hefur fullnýtt veikindarétt sinn.
Upphæðir sjúkradagpeninga geta verið
misháar eftir einstaklingum en miðast við
80% af meðallaunum viðkomandi á
ákveðnu tímabili, en þó með ákveðnu há-
marki. Um áramótin  hækkar þetta há-
mark úr 497.155.- kr. upp í 600.000.- kr.
en er áfram 80% af meðallaunum
viðkomandi félagsmanns.

Félagsmenn geta sótt styrki vegna líkams-
ræktar, gleraugnakaupa, hjartaverndar og
sjúkraþjálfunar svo eitthvað sé nefnt.
Meðfylgjandi tafla sýnir heildarupphæðir
sem veittir eru í hina ýmsu styrki úr
sjúkrasjóði RSÍ og er samanburður á milli
ára sýndur í prósentum.

KÞS

Styrktarsjóður Rafiðnaðarsambands
Íslands

Hvergi kemur öryggishlutverk stéttarfélaganna
eins skýrt fram og í rekstri styrktar- og
sjúkrasjóðs. Kristján Þórður fjallar um rekstur
styrktarsjóðs Rafiðnaðarsambandsins.

Styrktarsjóður RSÍ                                                                             Tímabil: janúar til desember
Greiðslur styrkja                                                                                
Tegund styrkja                                                       2013                       2012 Mismunur á milli ára %

Aðrir styrkir                                                        2.254.680               1.950.000                  304.680                    15,6%
Eingreiddar dánarbætur                                       6.351.266              7.521.205             -1.169.939                   -15,6%
Eingreiddar dánarbætur til barna                                        0              5.436.785             -5.436.785                 -100,0%
Ferðastyrkir                                                           224.000                 470.440                -246.440                   -52,4%
Glasa/tæknifrjóvgun                                           1.289.563                 821.995                  467.568                    56,9%
Gleraugnastyrkir                                                 5.797.139              5.966.560                -169.421                     -2,8%
Hjartavernd                                                           490.957                 492.998                    -2.041                     -0,4%
Krabbameinsskoðun                                              377.073                 226.955                  150.118                    66,1%
Líkamsrækt fyrir atvinnuleitendur                               12.000                   40.490                  -28.490                   -70,4%
Líkamsræktarstyrkir                                          24.446.341            20.778.155               3.668.186                    17,7%
Lækniskostnaður                                                4.480.763              2.919.155               1.561.608                    53,5%
Lyfjakostnaður                                                       157.941                 113.383                    44.558                    39,3%
Sjúkradagpeningar                                            96.075.222            86.554.367               9.520.855                    11,0%
Sjúkranudd og sjúkraþjálfun                                 6.155.550              5.992.500                  163.050                      2,7%
Viðtalsmeðferð sálfræðinga                                 1.231.266              1.495.503                -264.237                   -17,7%
Jólastyrkur til atvinnuleitenda                               1.077.894              1.092.000                  -14.106                     -1,3%
Samtals:                                                     150.421.655          141.872.491               8.549.164                      6,0%
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Rafbókin, stolt menntakerfis
rafiðnaðarmanna

Rafbókin eða rafbok.is er stöðugt að eflast og
titlum að fjölga. En það eru fleiri breytingar í
farvatninu enda eykst notkun stöðugt og nú

eiga nýir miðlar að bætast við.

Rafbok.is er netbókasafn rafiðnaðarins.
Það er rafrænt skráarsafn sem inniheldur
námsefni fyrir rafiðnaðarnema og raf -
iðnaðarmenn. Aðgangur að rafbók er
öllum heimil og er notendum að endur-
gjaldslausu.

Á árinu bættust í safnið nokkur hefti þar á
meðal „Raflagnir bygginga og öryggismál“
eftir Ófeig Sigurðsson, kennslu og verk-

efnahefti í Stýringum eftir Eirík Guðmunds -
son, kennslubók um Lýsingatækni og
fleira. Í netbókasafninu eru nú um 250
kennsluhefti á íslensku og það er í
stöðugum vexti. Í vinnslu er meðal annars
Öryggishandbók og Rásakverið eftir
Björgvin Ingimarsson svo fátt eitt sé nefnt. 

Rafbok.is stefnir að því að kennslumynd-
bönd verði hluti af efni safnsins enda eru

þau í auknu mæli notuð til kennslu í
rafiðnaði. Unnið er að því að koma upp
aðstöðu svo kennarar geti unnið kennslu-
myndbönd fyrir rafiðnaðarmenn og verða
þau vistuð í safninu. Aðsókn á rafbok.is
sýnir að verkefnið er þarft og að það
skiptir rafiðnaðarnema miklu máli að hafa
öruggan og frían aðgang að kennsluefni í
hæsta gæðaflokki.

BH
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Nokkur orlofshúsa Rafiðnaðarsam-
bands Íslands

Varmahlíð, Skagafirði Ölfusborgir, Árnessýslu Vatnsfjörður, Barðaströnd

Vaðlatún, Akureyri Einarsstaðir, Héraði Furulundur, Akureyri

Klapparholt, Borgarfirði Klifabotn, Lónssveit Skógarnes

Tjaldsvæði, Skógarnesi Svignaskarð, Borgarfirði Kirkjubæjarklaustur, Síðu

Torrevieja, Spáni Vaglaskógur, Fnjóskadal Johan Sempsgade, Kaupmannahöfn
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Svipmyndir frá jólaballi RSÍ 2014

Rafisblad2015.qxp_Layout 1  22/12/14  09:37  Page 15



16

RSÍBLAÐIÐ 2015

Vinnutengd streita á sér stað þegar kröfur
starfsins eru umfram getu starfsmannsins
til þess að standa undir þeim. Streita er
ein af verstu afleiðingum lélegs sálfélags-
legs vinnuumhverfis — ekki síst vegna
þess að þegar starfsmenn verða fyrir lang-
varandi streitu á vinnustaðnum, kann það
að leiða til geðrænna kvilla og líkamlegra
heilsufarsvandamála.

Sálfélagslegar áhættur, sem stafa af
slæmri skipulagningu og stjórnun á
vinnustaðnum og slæmum félagslegum
aðstæðum á vinnustaðnum, valda nei -
kvæðu álagi. Hér eru nokkur dæmi;

• of mikið af krefjandi vinnu og ekki
nægur tími til þess að ljúka verkefnum;

• mótsagnakenndar kröfur og skortur á
skýru hlutverki starfsmannsins;

• ósamræmi á milli krafna í starfinu og
getu starfsmannsins — vannýting á
færni starfsmanns getur leitt til streitu
ekki síður en þegar farið er fram úr
henni með of miklum kröfum;

• skortur á aðild að ákvarðanatöku sem
varðar starfsmanninn og skortur á
áhrifum á hvernig vinnan er fram-
kvæmd;

• starfsmaður er einn síns liðs, einkum
þegar þarf að hafa samskipti við al-
menning eða viðskiptavini, þar sem of-
beldi getur átt sér stað af hálfu þriðja
aðila og getur birst sem yfirgangur í
orði, kynferðis leg athygli sem ekki er
óskað eftir, eða hótanir um ofbeldi eða
raunverulegt líkamlegt ofbeldi.

Frekari upplýsingar um þetta efni má nálg-
ast á þessari slóð; 
http://eguides.osha.europa.eu/stress/IS
-IS/

Hvað er vinnutengd streita og
sálfélagsleg áhætta?

Vinnutengd streita á sér stað þegar kröfurnar á
vinnustaðnum eru umfram getu starfsmannsins
til þess að standa undir þeim. Þá er viðkomandi
starfsmaður í hættu að brenna út í starfi.
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Svipmyndir frá H-eldrifélagaferð

Ferð H-eldri félaga hefur verið árviss viðburður
undanfarin ár. Hún hefur löngum verið vel sótt

af félagsmönnum sem komnir eru af vinnu-
markaði. Í sumar var farið austur fyrir fjall.
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Sveinspróf í rafvirkjun, rafveituvirkjun, raf-
vélavirkjun og símsmíði eru haldin tvisvar
á ári, fyrstu vikuna í febrúar og svo fyrstu
vikuna í júní. Boðið er upp á sveinspróf í
Reykjavík og á Akureyri, ef næg þátttaka
fæst.  Í febrúar var prófið haldið á báðum
stöðum en í vor var þátttaka ekki næg á
Akureyri svo þeir sem vildu fara í sveins-
próf fyrir norðan urðu að sækja það til
Reykjavíkur.

Í júní þreytti 7 manna hópur rafveituvirkja
sveinspróf og stóðst með prýði,  nokkuð
er síðan svo stór hópur rafveituvirkja
þreytti sveinspróf.  Árið 2014 stóðust 88
rafvirkjar sveinspróf og 7 rafveituvirkjar,
ekki hefur verið tekið sveinspróf í rafvéla-
virkjun síðan árið 2008 og ekki í símsmíði
síðan árið 2007.  Unnið er að því að hlúa
að þessum iðngreinum og auka mögu-
leika á námi. Einn möguleikinn er að bæta
þessum greinum ofan á sveinsbréf í raf-
virkjun þar sem grunndeild er sú sama.
Myndi það stytta námstíma sem því
nemur.

Námssamningar sem gerðir hafa verið í
rafvirkjun og rafveituvirkjun eru rétt um
100 talsins.  Merkja má aukningu á
aðsókn í nám í rafiðngreinum þá sérstak-
lega norður á Akureyri. Verkmenntaskól-
inn á Akureyri hefur staðið fyrir
kynningardegi fyrir grunnskólana á
svæðinu. Fræðsluskrifstofa Rafiðnaðarins
og Rafiðnarsambandið hafa komið að
kynningu á rafiðngreinum og hefur þetta
mælst vel fyrir og skilað aukinni aðsókn í
rafiðngreinar í skólanum. 

JHR

Sveinspróf í rafvirkjun 2014

Rafiðnaðarsambandið og Fræðsluskrifstofa raf -
iðnaðarins reka umfangsmikla menntastefnu og
hafa umsjón með sveinsprófum sem haldin eru
tvisvar á ári.

Jens H. Ragnarsson, formaður FÍR og starfsmaður Fræðsluskrifstofunnar afhendir nýbökuðum raf-
virkjasveini sveinsbréf 

Hann er fríður og föngulegur hópurinn sem fékk afhent sveinsbréf í september. 
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Rafiðnaðarmenn hafa byggt upp og rekið
umfangsmikið eftirmenntunarkerfi síðan
1975. Aðsókn að skólanum sem er í jafnri
eigu Rafiðnaðarsambands Íslands og
SART, Samtaka rafverktaka, hefur aukist
jafnt og þétt og hin síðari ár verið nokkuð
jöfn á milli ára. Skellurinn 2008 og að
félagsmenn leituðu sér atvinnu í útlöndum
dró aðeins úr aðsókninni. Aðsóknin er þó
aftur að leita í fyrra horf með u.þ.b. 1000
þátttakendum á um 100 námskeiðum á
ári.

Auk þess að reka eftir- og símenntun fyrir
félagsmenn RSÍ og SART, þá sér
Rafiðnaðarskólinn einnig um meistaranám
í rafiðngreinum, en iðnmeistaranám á sér
stoð í iðnaðarlögum svo og lögum og
reglugerðum um framhaldsskóla.

Allir félagsmenn RSÍ eiga þess kost að
sækja námskeið í Rafiðnaðarskólanum.
Námskeiðsgjöld eru niðurgreidd fyrir þá
félagsmenn sem greiða eftirmenntunar-
gjald. Samkvæmt kjarasamningi RSÍ og
SART þá fá félagsmenn afslátt af nám-
skeiðum í Rafiðnaðarskólanum ef verk-
takar greiða eftir menntunargjald af laun-
 um þeirra.

Mikilvægt er að félagsmenn sæki reglu-
lega eftirmenntunarnámskeið enda veitir
ekki af, þar sem tækninni fleygir sífellt
fram jafnframt því sem örar breytingar í
efnisvali og búnaði, stöðlum og reglu-
gerðum eru þættir sem að rafiðnaðar-
menn þurfa stöðugt að vera vakandi fyrir. 
Dagskrá vorannar 2015 er í blaðinu.

Með jóla- og nýárskveðju
Stefán Sveinsson, skólastjóri
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Rafiðnaðarskólinn

Rafiðnaðarskólinn ehf. sem er til húsa að 
Stórhöfða 27 er í helmingseigu RSÍ og SART. 

Skólinn heldur fjölmörg og fjölbreytt námskeið á
hverju ári sem eru vel sótt af rafiðnaðarmönnum.

Sveinspróf eru haldin í húsnæði Rafiðnaðarskólans að Stórhöfða 27
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RAFIÐNAÐA
Rafiðnaðarmenn hafa byggt upp og rekið umfangsmikið eftirmenntunarkerfi síðan 1975. 

Eftirmenntunarnefndir rafiðna og rafeindavirkja stofnuðu Rafiðnaðarskólann 20. september 1985.
Hlutverk Rafiðnaðarskólans er að gefa rafiðnaðarmönnum kost á að viðhalda og endurnýja starfsfærni

sína með því að bjóða upp á endurmenntunar- og nýtækninámskeið.
Samtök launþega og atvinnurekenda í rafiðnaði, RSÍ og SART eiga og reka Rafiðnaðarskólann.

Meistara- og rafverktakanám
Auk meistararéttinda veitir meistaranámið rafvirkjum og rafvélavirkjum 

rétt til að öðlast löggildingu til rafvirkjunarstarfa.

Skráning á námskeið fer fram á heimasíðu skólans www.raf.is, 
á skrifstofu skólans í síma 568 5010 eða með tölvupósti á skoli@raf.is.
Á heimasíðunni er einnig hægt að skrá sig á póstlista.
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Námskeið Byrjar Kl. Endar Kl. Fullt verð E verð

ADOBE PHOTOSHOP                           24.03.2015          17:00        24.03.2015          20:00         18000           6300
BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI                   29.01.2015          08:30        31.01.2015          18:00         67000         23450
BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI                   19.03.2015          08:30        21.03.2015          18:00         67000         23450
DVB- STAFRÆN MYNDMERKI              12.02.2015          08:30        14.02.2015          18:00         67000         23450
EIB 1                                                     26.03.2015          08:30        28.03.2015          18:00         67000         23450
EIB 2                                                     16.04.2015          08:30        18.04.2015          18:00         67000         23450
EXCEL                                                  23.02.2015          08:30        25.02.2015          12:30         24000           8400
FORRITANLEGAR IÐNSTÝRINGAR 
EASY                                                    26.03.2015          08:30        27.03.2015          18:00         45000         15750
GERVIHNATTASJÓNVARP                     09.04.2015          08:30        11.04.2015          18:00         67000         23450
HÁSKERPUSJÓNVARP                         20.04.2015          08:30        21.04.2015          12:00         29000         10150
HLJÓÐ /MYNDMERKI 
TENGINGAR OG LAGNIR                       16.03.2015          08:30        17.03.2015          12:00         29000         10150
IÐNTÖLVUR PLC 1                                12.02.2015          08:30        14.02.2015          18:00         67000         23450
IÐNTÖLVUR PLC 2                                26.02.2015          08:30        28.02.2015          18:00         67000         23450
IÐNTÖLVUR PLC 3                                12.03.2015          08:30        14.03.2015          18:00         67000         23450
IP SÍMATÆKNI                                      12.03.2015          13:00        14.03.2015          18:00         67000         23450
IP MYNDAVÉLAKERFI 
(EFTIRLITSMYNDAVÉLAR)                    24.04.2015          08:30        24.04.2015          18:00         29000         10150
JARÐTENGINGAR 
SMÁSPENNUKERFA                             22.04.2015          08:30        22.04.2015          12:00         18000           6300
KÆLITÆKNI                                         08.05.2015          08:30        10.05.2015          18:00         67000         23450
LINUX                                                   09.02.2015          08:30        11.02.2015          12:00         23300           8160
LJÓSLEIÐARAR                                    29.01.2015          08:30        31.01.2015          18:00         67000         23450
LOFTSTÝRINGAR                                  21.02.2015          08:30        22.02.2015          18:00         45000         15750
LOFTNETSKERFI 1                               15.01.2015          08:30        17.01.2015          18:00         67000         23450
MÆLITÆKNI                                         19.01.2015          08:30        21.01.2015          18:00         67000         23450
NÁMSKEIÐ F/KUNNÁTTUMENN           06.02.2015          08:30        06.02.2015          18:00         29000         10150
NÁMSKEIÐ Í SVIÐS 
OG ATBURÐARLÝSINGU                       25.04.2015          08:30        25.04.2015          18:00         29000         10150
NETÞJÓNUSTA 1                                  23.03.2015          08:30        25.03.2015          18:00         67000         23450
NETÞJÓNUSTA 2                                  27.04.2015          08:30        29.04.2015          18:00         67000         23450
PIC-ÖRGJÖRVARÁSIR                           13.04.2015          08:30        15.04.2015          12:00         31800         11130
RAFHREYFLAR                                     16.04.2015          08:30        18.04.2015          18:00         67000         23450
RAFMAGNSÖRYGGISNÁMSKEIÐ          11.03.2015          08:30        11.03.2015          18:00         29000         10150
RAFMAGNSFRÆÐI 
MEISTARASKÓLA                                  22.01.2015          08:30        24.01.2015          18:00         67000         23450
RAFSEGULSVIÐ 
HÆTTA EÐA HUGARVÍL                        20.02.2015          08:30        21.02.2015          18:00         45000         15750
REGLUGERÐ OG RAFDREIFIKERFI 1     05.02.2015          08:30        07.02.2015          18:00         67000         23450
REGLUGERÐ OG RAFDREIFIKERFI 2     05.03.2015          08:30        07.03.2015          18:00         67000         23450
REGLUGERÐ OG RAFDREIFIKERFI 3     09.04.2015          08:30        11.04.2015          18:00         67000         23450
RAFLAGNASTAÐALLINN ÍST 200          20.03.2015          08:30        20.03.2015          17:00         29000         10150
RAFLAGNATÆKNI 1                             19.03.2015          08:30        21.03.2015          18:00         67000         23450
RAFLAGNATÆKNI 2                             26.03.2015          08:30        28.03.2015          18:00         67000         23450
SKYNJARANÁMSKEIÐ                          09.03.2015          09:00        09.03.2015          16:00         29000         10150
SKYNDIHJÁLPARNÁMSKEIÐ                18.02.2015          08:30        18.02.2015          12:00         18000           6300
STOFNUN OG REKSTUR 
FYRIRTÆKJA                                        09.02.2015          13:00        17.02.2015          17:00         45000         15750
TÖLVUNETLAGNIR                                26.02.2015          08:30        28.02.2015          18:00         67000         23450
TÖLVUÞJÓNUSTA 1                              02.03.2015          08:30        04.03.2015          18:00         67000         23450
TÖLVUÞJÓNUSTA 2                              16.03.2015          08:30        18.03.2015          18:00         67000         23450
ÚTTEKT EIGIN VERKA                           16.02.2015          08:30        16.02.2015          18:00         29000         10150
ÖRYGGIS - OG AÐGANGS-
STÝRIKERFI                                          17.04.2015          08:30        17.04.2015          17:00         29000         10150

ARSKÓLINN

Stórhöfða 27 | 110 Reykjavík | Sími: 568-5010  
Fax: 581-2420 | Netfang: skoli@raf.is

Skrifstofan er opin frá kl. 8:30 til kl. 16:00 
alla virka daga.
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Orlofshúsafréttir
Hvenær þarf ég að vera viðbúinn að bóka orlofshús ?

25. janúar 2015 verður opnað fyrir umsóknir um páska innanlands.

Orlofsvefur opnar fyrir umsóknir um dvöl í orlofshúsum innanlands um páska 2015. Leigutími er ein vika frá miðvikudeg-
inum 1. apríl til 8. apríl 2015. Umsóknarfrestur er frá 25. janúar til 25. febrúar. Úthlutað er rafrænt þegar umsóknarfresti
lýkur og ræður punktastaða umsækjenda niðurstöðu.

1. mars til 31. mars 2015 verður opið fyrir umsóknir í orlofshús innanlands sumar 2015

Kl. 9.00 Orlofsvefur opnar fyrir umsóknir um dvöl í orlofshúsum innanlands tímabilið 29. maí til 28. ágúst 2015. Í boði eru
öll orlofshús innanlands auk tjaldvagna. Dvalartími ein vika í senn í orlofshúsi, tjaldvagnar eru leigðir í 6 daga í senn. Um-
sóknarfrestur er frá 1. mars 2015 til 31. mars 2015. Úthlutað er rafrænt þegar umsóknarfresti lýkur og ræður punktastaða
umsækjenda niðurstöðu.

Opið er fyrir bókanir í íbúðir á Spáni sumar 2015

Orlofsvefurinn er opinn fyrir bókanir í orlofsíbúðir í Torrevieja á Spáni tímabilið 31. mars til 29. sept. 2015 leigutímabil tvær
vikur í senn. Leiguverð kr. 75.000 tvær vikur, skiptidagar eru þriðjudagar. Hér gildir reglan „fyrstur kemur - fyrstur fær“.

Opið er fyrir bókanir í íbúð í Kaupmannahöfn

Orlofsvefurinn er opinn fyrir bókanir í orlofsíbúð íbúð í Kaupmannahöfn tímabilið 2. apríl 2015 til 1. okt.2015. Leigutímabil
er ein vika í senn, leiguverð kr. 91.000 vikugjald, skiptidagar eru fimmtudagar. Hér gildir reglan „fyrstur kemur - fyrstur fær“.

Opið er fyrir bókanir í orlofshús innanlands vetur - vor 2015 

Orlofsvefurinn er opinn fyrir bókanir í orlofshús innanlands tímabilið 5. janúar 2015 til 29. maí 2015. Hér gildir
reglan „fyrstur kemur - fyrstur fær“.  (Páskavikan undanskilin, sjá umfjöllun um páskavikuna)

Aðgangur að orlofsvefnum

Félagsskírteinið er lykillinn til að komast inn á orlofsvefinn, þá þarf að innskrá með kennitölu og lykilnúmeri sem er sex
stafa númer á félagsskírteininu. Athugið að nýtt félagskírteini er gefið út og sent í pósti um hver áramót og þá breytist sjálf-
krafa lykilnúmerið. Rétt skráning heimilis í þjóðskrá er því afar mikilvæg svo félagsskírteinið komist til réttra viðtakanda,
skráningin er alfarið á ábyrgð félagsmanna sjálfra.

Hvetjum við félagsmenn til þess að prófa aðgangskóða inn á orlofsvefinn skömmu fyrir úthlutun til þess að ganga úr
skugga um að aðgangur sé virkur og að bókun á orlofshúsi geti gengið eðlilega fyrir sig. Þetta á sérstaklega við um þegar
fyrirkomulagið „fyrstur kemur – fyrstur fær“ er í gildi.
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Hátíðin er iðulega afar vel sótt en gera má ráð fyrir enn veglegri hátíð 
að þessu sinni þar sem Félag íslenskra símamanna 

heldur upp á 100 ára afmæli sitt þetta árið. 

Endilega takið helgina frá og fjölmennum á svæðið. 

Árið 2014 var farið austur í Biskupstungur þar sem gróðurhús var skoðað 
og að því loknu var ekið austur í Hrunamannahrepp á Flúðir. 

Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvert skal halda árið 2015 en augljós-
lega verður það einhver áhugaverður áfangastaður sem verður fyrir valinu.

Biðjum við H-eldri félaga að taka daginn frá.

H-eldri félagaferð 2015 
verður farin þann 24. júní 2015. 

Fjölskylduhátíð RSÍ
verður haldin dagana 19. til 21. júní 2015 

á Skógarnesi við Apavatn.
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FÍS
verður 100 ára 
27. febrúar 2015  

Takið daginn frá.
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