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Undanfarið ár hefur einkennst af kjaravið -
ræðum á íslenskum vinnumarkaði. Kjara-
samningar giltu til loka febrúar 2015 en höfðu
þá verið í gildi í rúmt ár. Ljóst var tiltölulega
snemma á samningstímanum eða í lok árs
2014 að það stefndi í veruleg átök á vinnu-
markaðnum og því nýtti RSÍ síðustu mánuði
þess árs og fyrstu mánuði þessa árs í undirbún-
ingsvinnu svo sem gerð kröfugerðar. Á félags-
fundum síðustu ára höfðu komið fram skýrar
kröfur frá félagsmönnum um að það þyrfti að
koma í veg fyrir að fyrir tæki greiddu orlofs- og
desemberuppbót út jafnharðan (með tíma-
kaupinu) en jafnframt var bent á að lágmarks-
laun rafiðnaðarmanna væru lægri en annarra
iðnaðarmanna sökum þess að inni í töxtum
þeirra væri í mörgum tilfellum gjald sem starfs-
menn þyrftu að nýta til kaupa á verkfærum
sem nauðsynleg væru til daglegrar vinnu. Al-
mennt bætist verkfæragjald við laun iðnaðar-
manna.
   Jafnframt var mikil áhersla lögð á það að
hækka lágmarkslaun rafiðnaðarmanna um-
fram almennar launahækkanir enda var
„gólfið“ farið að dragast aftur úr í saman-
burði við hin svokölluðu „markaðslaun“.
   Það tókst að hækka lægstu launin nokkuð í
þessari umferð en þó ekki eins mikið og við
töldum þörf á. Lágmarkslaunin hækkuðu um
13 til 16% auk þess sem verkfæragjaldið var
tekið út úr launum okkar félagsmanna. Á sama
tíma var verkfæralistinn endur skoðaður og
endurverðmetinn til samræmis við verðlag á
verkfærum sem og nýjan lista. Úr varð að
nauðsynlegt reyndist að hækka gjaldið hjá raf-
virkjum úr 4,23% upp í 5,7%. Verkfæralisti raf -
eindavirkja hélst lítið breytt ur og er kostnaður
við kaup á þeim verkfærum töluvert minni en
hjá rafvirkjum. Verkfæragjald rafeindavirkja er
tvíþætt, annars vegar fyrir rafeindavirkja á
verkstæðum en þar er gjaldið 3% en hjá raf -
eindavirkjum í skipum er gjaldið 4,8%. 

   Frá og með 1. maí 2016 verður ekki heim-
ilt samkvæmt kjarasamningi að greiða orlofs-
og desemberuppbót út jafnharðan. Því er
mikilvægt að félagsmenn fylgist með því að
uppbætur greiðist út með breyttu fyrirkomu-
lagi eftir 1. maí 2016.
   Fjölmargar aðrar mikilvægar breytingar
voru gerðar á kjarasamningnum í þessari lotu
sem ekki verða taldar upp hér. Það er mikil-
vægt að félagsmenn fylgist vel með því að at-
vinnurekendur greiði laun í samræmi við
kjarasamninga en ekki síður að félagsmenn
njóti þeirra réttinda sem þeim ber samkvæmt
kjarasamningum. Sé brotalöm þar á hvetjum
við félagsmenn til þess að leita til skrifstofu
RSÍ og aðildarfélaga en þjónusta skrifstof-
unnar er félagsmönnum að sjálfsögðu að
kostnaðarlausu. Jafnframt veitum við lög -
fræði ráðgjöf og rekum mál fyrir dómstólum
fyrir félagsmenn vegna málefna sem til
komin eru vegna brota á kjarasamnings-
bundnum réttindum. Lögfræðiaðstoðin er
án kostnaðar fyrir viðkomandi félagsmenn. 

Fjöldi kjarasamninga hjá RSÍ
Rafiðnaðarsamband Íslands er með í gildi 26
kjarasamninga sem nauðsynlegt er að endur -
nýja á hverjum tíma, auk þess eru að minnsta
kosti fjórir svokallaðir 5. kafla samningar
(fyrirtækjaþáttur aðalkjarasamnings) en þeir
samningar eru gerðir á almennum vinnu -
markaði og stuðst er við aðalkjarasamning.
Hjá ríkinu eru síðan nokkrir stofnanasamn-
ingar sem hafa sambærilegan tilgang. Þegar
þetta er skrifað (um miðjan desember) er
búið að samþykkja 17 kjarasamninga, tveir
kjarasamningar eru í kynningu og atkvæða -
greiðslu. Viðræður standa yfir vegna sex
kjarasamninga en viðræður ekki hafnar um
einn kjarasamning. Ljóst er að ferlið er langt
og svifaseint þegar kjarasamningar eru
margir og viðsemjendur eru fáliðaðir hinum

megin við borðið. Samtök atvinnulífsins
manna sína fundi gagnvart RSÍ fyrst og
fremst með tveimur einstaklingum og því
gefur það auga leið að viðræður taka lengri
tíma en almennt þyrfti. 

Hvað felst í SALEK-samkomulaginu?
Undir lok októbermánaðar var skrifað undir
rammasamkomulag í tengslum við nýja
hugsun og breytt vinnubrögð við gerð kjara-
samninga. Aðildarfélög Alþýðusambands Ís-
lands gengu frá aðalkjarasamningum sínum í
maí og júní síðastliðnum á ákveðnum for-
sendum. Rafiðnaðarsamband Íslands var hluti
af þeim hópi sem skrifaði undir kjarasamninga
í júní. Launataxtar voru hækkaðir sérstaklega
en almennar launahækkanir voru hins vegar
lægri. Í kjölfar þeirra samninga var deilum
Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og BHM
vísað í gerðardóm með lögum á Alþingi.
Niðurstaða gerðardóms var á þann veg að
taxtahækkanir voru settar inn sem almennar
hækkanir og var því í raun aðgerðin að hækka
lágmarkslaun sérstaklega tekin úr sambandi.
Öll laun ættu að hækka um ákveðna prósentu. 

Pistill formanns

Kristján Þórður formaður RSÍ
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   Samkvæmt rammasamkomulaginu eiga
samningsaðilar sem áttu eftir að ljúka gerð
kjarasamninga að taka mið af gerðardómi í
launahækkunum og líta til þeirra launa-
hækkana sem komu til frá nóvembermánuði
2013 til loka þessa samningstímabils eða til
31. desember 2018. Á þessum tíma á að
tryggja hverjum hópi kostnaðarhækkun
kjarasamninga upp á 32% eða þar um bil
(gildið sem gefið upp er 132). Í kjölfarið
verður farið í að móta nýtt samningalíkan
fyrir íslenskan vinnumarkað sem tekur mið
af því hvernig nágrannar okkar annars staðar
á Norðurlöndum standa að gerð kjarasamn-
inga með það að markmiði að bæta sam-
keppnisstöðu landanna. 
   Það var því strax ljóst að ASÍ-hópurinn
þyrfti að ganga til samninga við Samtök at-
vinnulífsins og semja um með hvaða hætti
bætt yrði í kostnað kjarasamninga á al-
mennum vinnumarkaði. Þær viðræður
standa enn yfir og ljóst er að niðurstaða fæst
ekki fyrir áramót ef fer sem horfir. En stefnt
er að því að ljúka þeim viðræðum í fyrri
hluta janúarmánaðar. Þá verði bætt í kostnað
kjarasamninganna til samræmis við
niðurstöður gerðardóms og SALEK-ramma-
samkomulagið. Það er því augljóst að launa-
hækkanir í kjarasamningum RSÍ við aðila
sem teljast til almenna markaðarins munu
taka breytingum á næsta ári, að öðrum kosti,
náist ekki samkomulag við Samtök atvinnu-
lífsins, munu kjarasamningar að öllum lík-
indum losna í febrúar og „höfrungahlaupið“
mun þá halda áfram inn í framtíðina.
   Það hefur komið skýrt fram í viðræðum í
tengslum við SALEK-rammasamkomulagið
að stefnt er að því að jafna lífeyrisréttindi
launafólks á íslenskum vinnumarkaði. Nú er
launafólki á almennum vinnumarkaði tryggð
lífeyrisréttindi að lágmarki 56% meðalævi-
tekna á mánuði en opinberum starfs-
mönnum eru tryggð 76%. Það er ljóst að
óeðlilegt er að þessi munur sé til staðar enda
hefur það sýnt sig að almennt eru laun op-
inberra starfsmanna ekki lakari en gerist á al-
mennum vinnumarkaði . Það er mjög brýnt
verkefni að tryggja jöfn réttindi úr lífeyris -
sjóðum en þess má þó geta að réttindi eru
meiri en lágmarkið segir til um á almennum
vinnumarkaði hjá mörgum lífeyrissjóðum.
   Það svíður þó enn meira að fylgjast með
því hvernig ríkið nýtir sér lífeyrissjóði lands-
manna til þess að spara fjárútlát. Einkar

grimmilegar skerðingar á greiðslum frá
Tryggingastofnun gera það að verkum að
ellilífeyrisþegar sem og öryrkjar njóta minni
ávinnings af greiðslum úr lífeyrissjóðum.
Samt sem áður hafa sömu aðilar greitt um
langa tíð skatta til ríkisins sem hugsaðir voru
til þess að tryggja öllum ákveðinn grunn -
lífeyri en lífeyrissjóðir myndu síðan bæta það
enn frekar upp en á þann hátt gæti fólk notið
tímans að starfsævi lokinni til þess að gera vel
við sig og njóta lífsins. Með núverandi
skerðingarfyrirkomulagi ríkisins er öldruð -
um og öryrkjum haldið í láglaunagíslingu og
hafi launafólk undirbúið elliárin með forsjá
kemur það í bakið á því. Þetta ástand er
ólíðandi og bráðnauðsynlegt er að afnema
þessar skerðingar. Því er ljóst að heildarend-
urskoðunar er þörf á fyrirkomulagi greiðslna
frá Tryggingastofnun.

Hvernig sjáum við framtíðarleiðréttingar
fyrir okkur?
Eins og fram kom með einkar skýrum hætti
í yfirstandandi samningalotu myndast reglu-
bundin þörf á leiðréttingu launa víðs vegar í
samfélaginu, á einhverjum tímapunkti þurfa
allir hópar leiðréttingu. Til þess að vinda
ofan af þeirri skekkju sem myndast reglu-
bundið vegna launaskriðs á vinnumarkaði er
stefnt að því að svokölluð launaskriðstrygg-
ing verði tekin upp vegna opinbera vinnu-
markaðarins. Jafnframt þarf að tryggja þeim
hópum sem eru í taxtalaunaumhverfi og
njóta ekki launaskriðs umfram kjarasamn-
ingsbundnar hækkanir slíka tryggingu. Fyrir
lok árs 2017 ætla aðilar vinnumarkaðarins að
ljúka við mótun nýs samningalíkans og því
er ekki hægt að greina nákvæmlega frá því
með hvaða hætti launaskriðstryggingin
verður. Mjög líklegt er að horft verði til
launavísitölu Hagstofunnar sem nær yfir al-
menna vinnumarkaðinn og ákveðið hlutfall
af þeirri launaþróun móti þá launahækkun
launaskriðstryggingarinnar. Með þessum
hætti ætti að vera mögulegt að koma í veg
fyrir að þörf myndist til leiðréttinga með
kerfisbundnum hætti.
   Eins og sjá mátti við umræðu um fjárlaga-
frumvarpið á Alþingi fyrir jól þá voru kjara-
samningarnir sem ríkið gerði við hópa hjá sér
mjög kostnaðarsamir og gengu almennt
mikið lengra en samið var um á almennum
vinnumarkaði, fyrir SALEK-niðurstöðuna.
Ríkið setti inn ákvæði um að tryggja til

dæmis kennurum launahækkanir umfram
kjarasamning þeirra sem reyndist óskil-
greindur kostnaður sem erfitt var að gera ráð
fyrir og fjárlaganefnd gleymdi við gerð fjár-
laga. Það sýnir jafnframt hversu óábyrg
vinnan var við kjarasamningana af hálfu
samninganefndar ríkisins.

Næstu mánuðir…
Eins og áður sagði mun koma í ljós eftir ára-
mót hvort kjarasamningar muni halda gildi
sínu eða hvort þeim verði sagt upp. Lykil-
atriði í þessari stöðu er að nauðsynlegt er að
ná samkomulagi við Samtök atvinnulífsins
um viðbót inn í kjarasamninga okkar sem
fylgja forsenduákvæðinu sem mótað var
síðastliðið sumar. Náist samkomulag um
viðbrögð og viðbætur í samningana mun það
tryggja gildi samninganna til lengri tíma.
Jafnframt þarf ríkisstjórnin að uppfylla þau
loforð sem gefin voru í maí þegar unnið var
að gerð þessara kjarasamninga.
   Náist ekki samkomulag er ljóst að annar
hvor samningsaðilinn (ASÍ eða SA) getur
sagt samningum lausum. Við það falla væntan -
lega úr gildi nánast allir kjarasamningar (sem
fylgja forsenduákvæðunum) á Íslandi. Það er
því ljóst að næstu vikur geta reynst örlaga-
ríkar fyrir íslenskt samfélag. 
   Það felast gríðarlega mikil tækifæri í því
fyrir okkur ef þetta ferli gengur upp. Eins og
oft hefur komið fram kallar íslenskt launa-
fólk eftir því að fá að búa við sambærileg kjör
og réttindi og kollegar þess annars staðar á
Norðurlöndum. Með breyttu fyrirkomulagi
ættum við að geta náð þeirri stöðu innan
ekki mjög langs tíma. Útgangspunkturinn
inn í framtíðina verður þá aukinn kaup-
máttur launa í stöðugu umhverfi, við lága
verðbólgu. Þetta umhverfi mun krefjast mik-
ils aga hér á landi, ekki bara á vinnumarkaði
heldur enn fremur í efnahagsstjórninni og
verður þetta prófsteinn á vinnubrögð ríkis-
stjórna sem og Alþingis næstu ára og jafnvel
áratuga. Stærsti óvissuþátturinn verður vænt-
anlega gjaldmiðill okkar enda hefur krónan
reynst okkur akkillesarhæll allt frá því
snemma á síðustu öld (raunar um alla tíð).
Það er því gríðarlega mikilvægt fyrir okkur
sem samfélag að þetta takist hjá okkur en það
getur enginn skorast undan ábyrgð í þessu
samhengi.

Kristján Þórður Snæbjarnarson

Formaður RSÍ
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Það sem veikir vinnu við gerð nýs samninga-
líkans hér á landi er afstaða Samtaka at-
vinnulífsins í kjaradeilu verkalýðsfélaganna
við Rio Tinto (ISAL). Samtök atvinnulífsins
koma iðulega fram eins og dr. Jekyll og mr.
Hyde þegar samtökin halda því fram að þeir
vilji fylgja ákveðinni línu við gerð kjarasamn-
inga. Samtökin hamra á því að launahækk-
anir skuli vera eins og allir sitji við sama
borð. Síðan kemur að þeirri stöðu að starfs-
menn ISAL geta ekki fengið launahækkun
nema þeir selji einn þriðja af störfum undan
umræddum kjarasamningi. Þetta væri eins
og að endurnýjun á kjarasamningi RSÍ við
SART (sem er lágmarkskjarasamningur fyrir
rafiðnaðarmenn, oft kallaður almenni samn-
ingurinn) stæði ekki til boða NEMA
ákveðinn hópur yrði tekinn út fyrir sviga og
lágmarkslaun þess hóps yrðu 48% lægri en
allra annarra á samningssvæðinu og þá undir
lágmarkslaunum þess kjarasamnings. 
     Deilan snýst nefnilega um það að tryggja
öllum starfsmönnum sem fá laun samkvæmt
þessum kjarasamningi sambærileg laun.
Samtök atvinnulífsins ætla sér að ýta undir
undirboð á launum starfsmannanna. 
     Rannveig Rist gat þess í drottningar -
viðtali í Kastljósinu um daginn að þau hefðu
lent í vandræðum með einn undirverktaka á
svæðinu, þar nefndi hún fyrirtækið Hamar.
Voru þar erlendir starfsmenn sem fyrirtækið
braut á en hefur verið leiðrétt. Vísaði hún
jafnframt til þess að ISAL hefði ekki getað
komið í veg fyrir að brotið væri allharkalega
á starfsmönnum verktakans sökum þess að
Vinnumálastofnun hefði ekki staðið sig í að
halda vefsíðu opinni.
     Á móti hljóta allir að spyrja, ef Vinnu-
málastofnun var ekki með vefsíðu þar sem
nauðsynlegt er að skrá erlenda starfsmenn til
starfa og fá heimild til þess að vinna hér á
landi, hvernig í ósköpunum gat ISAL þá nýtt

sér starfsmenn sem ekki voru til hér á landi? 
      Jafnframt veltir maður því fyrir sér hvernig
fyrirtæki eins og ISAL getur reynt að halda
því fram að þau hafi ekki stöðu til þess að
fylgjast með þeim verktökum sem inni á
svæðinu starfa en þeir eru fáir staðirnir sem
hafa meira eftirlit með þeim sem fara inn á
starfssvæði sín en hjá ISAL. Þar eru allir

starfsmenn og verktakar skráðir í tölvukerfi
sem heldur utan um allar upplýsingar um þá,
jafnvel hvenær umræddir verktakar tóku
öryggis námskeið til þess að mega vinna inni
á svæðinu. ISAL sér hvenær þessir starfs-
menn verktakanna mæta á svæðið, hvenær
þeir yfirgefa það, bæði á skrásettu formi sem
og í öryggismyndavélum. Að kenna síðan
opinberri stofnun um að vefsíða hafi ekki
verið til staðar til að skrá mennina!
     Þetta mál sýnir og sannar að ISAL vill
ekki skipta sér af því þó svo að verktakar
brjóti illilega á starfsmönnum sínum. ISAL
vill kaupa ódýrustu þjónustuna vitandi það
að það eru aðrir sem þurfa að brjóta á sínu
fólki.
     ISAL hefur verið boðið að auka sveigjan-

leika á svæðinu en þá með þeim „takmörk-
unum“ að starfsmönnum verktaka séu
tryggð sömu laun og starfsmenn ISAL fá.
Þessu hafnar fyrirtækið enda segir það að
sveigjanleikinn sé þá ekki nægilega mikill.
Sveigjanleikinn þarf nefnilega að vera á þann
hátt að mögulegt sé að lækka laun umræddra
starfsmanna! 

     Það er grátlegt að horfa upp á sæmilega
virðuleg samtök eins og Samtök atvinnulífs-
ins styðja við stórfyrirtæki eins og Rio Tinto
sem hefur þetta markmið. Talandi um að
fyrir tæki hér á landi þurfi að fylgja leik-
reglum sem hér gilda en ýta síðan undir að
mögulegt sé að koma fram með þessum
hætti. Ósmekklegra verður það varla! Það
gefur auga leið að takist að ljúka gerð nýs
samningalíkans getur SA gleymt því að koma
fram við launafólk með þessum hætti. Jafn-
framt verður áhugavert hvora hliðina SA vill
sýna í framtíðinni.

ISAL, SA og Rio Tinto
og framkoma þeirra við launafólk!

Uppskipun á spenni í Straumsvík. Launamenn
við uppskipun í Straumsvík gætu þurft að horfa
upp á nýjan veruleika í starfsöryggi og kjörum. 
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Kjarakönnun Rafiðnaðarsambands Íslands
lítur nú dagsins ljós níunda árið í röð en
félagið fól Gallup vinnslu könnunarinnar.
Könnunin var framkvæmd í október og
fengu allir félagsmenn boð um að taka þátt.
Rúmlega 3.300 fengu sendan tölvupóst með
slóð í könnunina á meðan um 900 félags-
menn sem ekki höfðu netfang fengu sent
bréf í pósti með upplýsingum um hvernig
hægt væri að svara. Tæplega 1.800 svör bár-
ust og var þátttökuhlutfall því 42%.
Kjarakönnun Rafiðnaðarsambands Íslands
veitir mikilvægar upplýsingar um starfskjör
og aðstæður í starfi. Félagsmenn eiga þess
kost að bera laun og kjör sín saman á milli
ára og fylgjast með launaþróun í sinni starfs-
grein sem og almennt.
   Í könnuninni er m.a. hægt að sjá hver
meðalhækkun launa er á milli ára, hvort
vinnustundum fjölgi eða fækki ásamt öðrum
atriðum er varða kjör. Samanlagt gefa þessar
upplýsingar mynd af þeirri þróun sem er á
launum og starfsskilyrðum félagsmanna
Rafiðnaðarsambandsins á milli ára.
   Hér á eftir gerum við grein fyrir helstu
niðurstöðum könnunarinnar.

Mánaðarlaun hækka um 8,2%
Mánaðarlaun félagsmanna í fullu starfi
hækkuðu að meðaltali um 37 þúsund krónur
frá því í könnuninni fyrir ári. Þetta er rúm-
lega 8% hækkun. Meðaltal dagvinnulauna í
könnuninni nú voru 491 þúsund, en voru
454 þúsund krónur fyrir fullt starf í fyrra.
Spurt er um laun greidd fyrir september
2015.

Heildarlaun hækka um 8% 
Heildarlaun félagsmanna í fullu starfi
hækkuðu um tæpar 46 þúsund krónur frá því
í könnuninni fyrir ári. Þetta er 8% hækkun,
en heildarlaun hækkuðu um 2,5% í könnun-

Kjarakönnun 
Rafiðnaðarsambands Íslands 2015

Tafla 1

Tafla 2

Tafla 3
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inni fyrir ári. Meðaltal heildarlauna í könnun -
inni nú voru 617 þúsund en voru 572
þúsund krónur fyrir ári fyrir fullt starf. Spurt
er um laun greidd fyrir september 2015.
Heildarlaun karla hækkuðu að meðaltali um
tæpar 50 þúsund krónur (hækkun um 9%)
en meðalhækkun launa kvenna var tæplega
28 þúsund krónur (hækkun um 6%).

Hækkun mismunandi eftir aðildarfélögum
Eins og kom fram hér að framan hækkuðu
mánaðar- og heildarlaun um 8%. Þegar
breyting á launum á milli ára er skoðuð eftir
stéttarfélagi sést að hlutfallslega er hækkunin
mest hjá félagsmönnum í Rafiðnaðarfélagi
Suðurnesja (16%) og svipuð hækkun var hjá
félagsmönnum í Félagi rafiðnaðarmanna á

Suðurlandi (15%). Þá hækkuðu heildarlaun
hjá félagsmönnum í Rafvirkjafélagi Norður-
lands um 11% en hækkun hjá öðrum stétt-
arfélögum var um 8-9%.

Þá voru laun einnig greind eftir atvinnu-
greinum. Í töflunni að neðan má sjá að
hæstu heildarlaunin eru hjá félagsmönnum
sem starfa í stóriðju og þar á eftir hjá þeim

sem starfa við raforkuframleiðslu/raforku-
flutninga eða í tölvuiðnaði. Félagsmenn sem
starfa hjá öryggisfyrirtækjum hafa að meðal-
tali lægstu heildarlaunin eða 530 þúsund.
Þegar hækkun heildarlauna á milli áranna
2015 og 2014 er skoðuð sést að hækkunin
er mest í byggingariðnaði (19%) og þar á
eftir hjá öryggisfyrirtækjum (15%).

Laun eftir búsetu
Þegar heildarlaun og mánaðarlaun eru
skoðuð eftir búsetu félagsmanna má sjá að
heildarlaun eru að jafnaði hæst á Austurlandi
en mánaðarlaun að meðaltali hæst á
höfuðborgarsvæðinu. Þá er nokkur munur
eftir búsetu hvert hlutfall mánaðarlauna er af
heildarlaunum. Á höfuðborgarsvæðinu eru
mánaðarlaun um 81% af heildarlanum en
hlutfallið er nokkuð lægra á Vestur- og Austur -
landi þar sem mánaðarlaun eru um 70% af
heildarlaunum.

Vinnutími svipaður og fyrri ár
Vinnutími fólks í fullu starfi var að jafnaði
187 stundir í september 2015 sem er svipað
og síðustu tvö ár þegar hann mældist að
meðaltali 186 stundir. Karlar unnu að
meðal tali 188 klukkustundir en konur 180.
Meðafjöldi yfirvinnutíma hjá fólki í fullu
starfi voru 20 stundir sem er minna en
síðustu ár.
   Þegar spurt var um fyrirkomulag launa-
greiðslna var niðurstaðan sú að 52% félags-
manna fá greidd mánaðarlaun ásamt
auka greiðslum á meðan 10% fá eingöngu
mánaðarlaun en engar aukagreiðslur. Svipað
hlutfall eða um 19% í hvorum flokki fyrir
sig er síðan annars vegar á fastlaunasamningi
og fær hins vegar greitt tímakaup.
   Meðal þeirra sem vinna yfirvinnu er yfir-
vinna innifalin í launum hjá þremur af
hverjum tíu. Um 7 af hverjum 10 fá því
greitt sérstaklega fyrir yfirvinnu annaðhvort
að öllu leyti (57%) eða að hluta (12%).
   Um 95% fá einhver hlunnindi á sínum
vinnustað. Með „hlunnindum“ er átt við
ýmislegt sem starfsmaður fær, eða þegar
vinnustaður greiðir kostnað sem leggst á
starfsmann vegna starfs hans. Í sumum til-
vikum er því ekki beinlínis um hlunnindi að
ræða, þar sem vinnustaðurinn gerir ekki
annað en að bæta starfsmanninum upp
kostnað sem hann hefur lagt út fyrir
vinnustaðinn. Í sumum tilvikum getur þó
verið erfitt að greina á milli þess hvort um
hlunnindi er að ræða, hvort vinnustaðurinn
er að útvega starfsmanninum vinnutæki, eða
hvort vinnustaðurinn er að greiða starfs-
manninum útlagðan kostnað. Flestir, eða
65%, fá GSM-síma (símtæki), 60% fá
kostnað vegna símnotkunar greiddan, sama
hlutfall eða 46% fær síðan tölvu, fatnað eða
styrk vegna líkamsræktar.

Tafla 4

Tafla 5

Tafla 6
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Orlofshúsa fréttir
Hvenær þarf ég að vera viðbúinn að bóka orlofshús ?

25. janúar 2016 verður opnað fyrir umsóknir um páska innanlands.

Orlofsvefur opnar fyrir umsóknir um dvöl í orlofshúsum innanlands um páska 2016. Leigutími er ein vika frá miðvikudeginum
23. mars til 30. apríl 2016. Umsóknarfrestur er frá 25. janúar til 25. febrúar. Úthlutað er rafrænt þegar umsóknarfresti lýkur
og ræður punktastaða umsækjenda niðurstöðu.

1. mars til 31. mars 2016 verður opið fyrir umsóknir í orlofshús innanlands sumar 2016

Kl. 9.00 orlofsvefur opnar fyrir umsóknir um dvöl í orlofshúsum innanlands tímabilið 27. maí til 26. ágúst 2016. Í boði eru öll
orlofshús innanlands auk tjaldvagna. Dvalartími ein vika í senn í orlofshúsi, tjaldvagnar eru leigðir í 6 daga í senn. Umsóknar-
frestur er frá 1. mars 2016 til 31. mars 2016. Úthlutað er rafrænt þegar umsóknarfresti lýkur og ræður punktastaða um-
sækjenda niðurstöðu.

Opið er fyrir bókanir í íbúðir á Spáni sumar 2016

Orlofsvefurinn er opinn fyrir bókanir í orlofsíbúðir í Torrevieja á Spáni tímabilið 19. mars til 4. okt. 2016 leigutímabil tvær vikur í
senn. Leiguverð kr. 80.000 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 16. mars 2016 til 29. sept.2016. Leigutíma-
bil er ein vika í senn, leiguverð kr. 98.000 vikugjald, skiptidagar eru fimmtudagar. Hér gildir reglan „fyrstur kemur - fyrstur fær“.

Opið er fyrir bókanir í orlofshús innanlands vetur - vor 2016 

Orlofsvefurinn er opinn fyrir bókanir í orlofshús innanlands tímabilið 7. janúar 2016 til 27. maí 2016. 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. Rétt skráning heimilis í þjóðskrá er því afar mikilvæg svo félagsskírteinið komist til réttra viðtak-
anda, 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 fyrirkomu-
lagið „fyrstur kemur – fyrstur fær“ er í gildi.

Arhugið að allar bókanir á orlofsvef verður að klára með greiðslu, annars dettur bókun út úr kerfinu eftir 12 klukkustundir
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Í kjarasamningum árið 2008 var gerð bókun
á milli RSÍ (ASÍ) og SA um vinnustaðaskírt -
eini. Þann 15. ágúst 2010 tók samkomulag
á milli ASÍ og SA gildi um vinnustaðaskírt -
eini og eftirlit á vinnustöðum sem var byggt
á lögum um sama efni. Í upphafi lögðu
samningsaðilar áherslu á eftirlit í bygg-
ingariðnaði en síðar hefur þeim greinum
fjölgað verulega sem eftirlitið nær til.
Vinnustaðaeftirlitið er byggt á lögum nr. 42
frá árinu 2010 og því ber fyrirtækjum að
uppfylla þær kröfur sem gerðar eru sam-
kvæmt þeim.
     Atvinnurekendum ber að útvega öllum
starfsmönnum sínum vinnustaðaskírteini
sem starfsmenn verða að bera á sér við vinnu
á öllum tímum. Á vinnustaðaskírteinunum
þurfa að vera ákveðnar upplýsingar svo sem
nafn og kennitala viðkomandi starfsmanns,
mynd af honum, starfsheiti sem og upp -
lýsingar um launagreiðanda viðkomandi.
     Uppfylli atvinnurekandi ekki skyldur um

vinnustaðaskírteinin, útvegi starfsmönnum
ekki fullnægjandi vinnustaðaskírteini, meini
eftirlitsfulltrúum um aðgang að vinnustað
eða starfsmenn beri ekki skírteini á sér getur
þar til bær stofnun sett á fyrirtækið sektir
sem geta numið allt að 100.000 krónum á
dag. Það er því augljóst að standi fyrirtæki
ekki nægilega vel að þessum þætti getur það
kostað töluverðar fjárhæðir.
     Á árinu 2015 hafa 609 fyrirtæki verið
heimsótt víðs vegar um landið og hafa 2.395
starfsmenn verið skráðir í þeim heim-
sóknum. Í heimsóknum eru allir starfsmenn

skráðir niður og á það einnig við um eig-
endur og/eða stjórnendur. Frá upphafi hafa
tæplega 36.000 starfsmenn verið skráðir í
eftirlitsferðum. 
     Í kjarasamningum iðnaðarmanna og SA
sem undirritaðir voru síðastliðið sumar var
lögð á það áhersla að efla þyrfti eftirlitið enn
frekar og gerir RSÍ ráð fyrir að setja enn
meiri kraft í eftirlitið af á næstu mánuðum
og árum. Fyrsta skrefið var tekið í desember
þegar stóriðjufyrirtæki í Hafnarfirði var
heimsótt.
     Skráðir eftirlitsfulltrúar hjá RSÍ eru
a.m.k. fjórir: Sigurður Steinarsson, Ísleifur
Tómasson, Björn Eysteinsson og Kristján
Þórður Snæbjarnarson. Sigurður Steinarsson
sér um utanumhald á eftirlitinu hjá okkur og
hefur gert allt frá upphafi þess. RSÍ hvetur
félagsmenn til þess að senda inn ábendingar
telji þeir þörf á að vinnustaðir verði skoðaðir
sérstaklega og skal þá senda erindi á sigurd -
urs@rafis.is.

Margrét Jónsdóttir
Rafvirki
Kt.: 123123-1231

Nýlagnir og viðgerðir hf.
Svannahöfða 12, 112 Reykjavík
Kt.: 123456-7890

Vinnustaðaskírteini

Vinnustaðaeftirlit

Dæmi um vinnustaðaskírteini

Sigurður Steinarsson við eftirlitsstörf
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Kjarasamningar RSÍ

Lengri meðalævi og lífeyrissjóðirnir 

Rafiðnaðarsamband Íslands og aðildarfélög
standa að gerð 26 kjarasamninga hjá ýmsum
fyrirtækjum og greinum. Flestir kjarasamn-
inganna eru í orkugeiranum eða átta talsins.
Gerður er kjarasamningur við hvert og eitt
orkufyrirtæki enda geta aðstæður fyrirtækj-
anna verið ólíkar og tekur hver samningur á
aðstæðum hvers og eins. Ástæða þessa mikla
fjölda kjarasamninga í orkugeiranum er
einn ig tilkominn sökum þess að á undan-
förnum árum hefur grunneiningum fyrir-
tækjanna verið skipt upp í orkuframleiðslu

og flutninga-/dreifikerfi. Hins vegar má gera
ráð fyrir því að til lengri tíma litið verði
unnið að því að samræma þessa kjarasamn-
inga. Mögulega verður gerður einn kjara-
samningur fyrir orkufyrirtækin en þá mun
RSÍ stefna að því að ná bestu þáttum hvers
kjarasamnings inn í einn en auðvitað verður
það undir félagsmönnum RSÍ komið hvort
vilji sé til þess að gera slíkar breytingar.
     Gerðir eru fimm kjarasamningar við
stóriðju-/verksmiðjufyrirtæki hér á landi en
þau eru Alcoa Fjarðaál, ISAL, Elkem,

Norðurál og Steinullarverksmiðjan. Fimm
kjarasamningar ná yfir upplýsinga- og
afþreyingarþjónustu eins og kjarasamningur
við 365 vegna reksturs sjónvarps- og út-
varpsstöðva. Gerður er kjarasamningur við
Borgarleikhúsið vegna tæknistarfa, við kvik-
myndahúsin vegna sýningarstjórnar og vegna
starfa í gagnaverum svo eitthvað sé nefnt.
Gerðir eru kjarasamningar við Símann vegna
starfa félagsmanna RSÍ og aðildarfélaga.
Einn ig eru gerðir kjarasamningar við ríki og
sveitarfélög.

Útreikningar á meðalævi okkar Íslendinga
hafa sýnt nánast línulega þróun upp á við allt
frá því mælingar hófust. Á tímabilinu 1986
til 1990 var meðalævi íslenskra kvenna rúm-
lega 80 ár og karla rétt um 75 ár. Í dag eru
karlar að nálgast 80 ára meðalævi og konur
geta aftur á móti vænst þess að ná um 84 ára
aldri. Þessi þróun er nokkuð línuleg upp á
við og engin merki hafa sést um að þar sé
breyting að verða á. Tryggingastærð fræð ingar
hafa í því ljósi kynnt breytta aðferða fræði við
útreikninga á líflíkum okkar sem er grunnur
að úttekt á stöðu lífeyrissjóða. Í stað þess að
reikna út meðalævi heillar þjóðar og gefa út
nýjar tölur á nokkurra ára fresti þá er nú ætl-
unin að meðalævilíkur hvers árgangs séu
reiknaðar og þannig færðir inn í útreikninga
á tryggingafræðilegri stöðu lífeyrissjóða. 
Hvaða máli skiptir þetta fyrir okkur og líf-
eyrissjóðinn okkar? Tryggingafræðileg staða
sjóðsins er skoðuð til þess að gefa einhverja

mynd af því hvort sjóðssöfnun og ávöxtun
viðkomandi lífeyrissjóðs er líkleg til að
standa undir þeim útgjöldum sem sjóðurinn
verður fyrir þegar hærra hlutfall okkar hefur
hafið töku lífeyris. Með þessari breyttu
aðferðafræði vega yngri kynslóðirnar þyngra
í þessu mati en áður því allar líkur eru á því
að þeirra meðalævi verði lengri en kynslóðar-
innar á undan. 

Gott og vel, við getum þá vænst þess að
þeir sem eru að hefja atvinnuþátttöku í dag
eigi eftir að eiga lengri æfi og lifa við betri
heilsu en við hin sem höfum verið eitthvað
lengur á vinnumarkaði. Það sem kannski
gerir þetta enn fróðlegra er að þessir nýju
félagar okkar sem eru að taka fyrstu skrefin í
atvinnulífinu í dag eiga góða möguleika á að
ná fast að 90 árum að meðaltali. Miðað við
að við hefjum töku lífeyris við 67 ára aldur
nú, þá erum við að gera ráð fyrir því að þessir
einstaklingar treysti á lífeyriskerfið í 23 ár að

meðaltali. Það er ekki mjög langt síðan að
kerfið gerði ráð fyrir því að meðaltaka lífeyris
væri um 13 ár. 

Við heyrum í dag umræður um jöfnun líf-
eyrisréttinda og reglulega er minnst á mögu-
lega hækkun lífeyrisaldurs. Þótt sumt í þeirri
umræðu sé til höfuðs uppsafnaðs ójafnvægis
í kerfinu, eins og það er í dag, þá er þessi
jákvæða þróun meðalævinnar sem best sést í
útreikningum tryggingastærðfræðinga, farin
að vega þyngra og þyngra. Hvort niður -
staðan verður hærra mótframlag atvinnurek-
enda til lífeyrissjóða, hækkun lífeyris aldursins
í þrepum eða sveigjanleg taka lífeyris er enn
of snemmt að segja til um en það er engu að
síður full þörf á því að hvert og eitt okkar
fylgjumst með og myndum okkur skoðun á
því hvert skal stefna. 

Jakob Tryggvason, 

stjórnarformaður Stafa lífeyrissjóðs
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Líkt og undanfarin ár var fjölskylduhátíð RSÍ
haldin helgina 19.-21. júní að Skógarnesi
við  Apavatn. Hátíðin er gríðarlega vinsæl
meðal félagsmanna enda sniðin að því að
skemmta félagsmönnum og gestum þeirra.
Öll húsin voru bókuð og tjaldstæðið fullt.
Hátíðin í ár fór fram í yndislegu veðri og var
með hefðbundnu sniði, fjölbreytt að vanda
og var í nógu að snúast fyrir börnin. Bíóleik-
urinn nýtur alltaf vinsælda og krakkarnir
mættu strax klukka níu til að leita að bolt-
unum sem faldir höfðu verið víðs vegar um
svæðið. Að launum fengu þau bíómiða.
Víðavangshlaupið var á sínum stað og fengu

allir sem komu í mark verðlaunapening og
sólgleraugu að gjöf frá FÍS. Skátarnir mættu
með kastala, klifurvegg og kúlubolta sem
vöktu mikla ánægju. Fótboltamótið var vin-
sælt og blakvöllurinn vel nýttur.
     Í ár var þess minnst að 100 ár eru liðin frá
stofnum Félags íslenskra símamanna, FÍS, og
bar hátíðin þess merki. Símahúsið var opið
og boðið var upp á leiðsögn, kaffi og kleinur.
Margir eldri símamenn litu við og rifjuðu
upp gamla tíma. Að lokinni hefðbundinni
dagskrá bauð FÍS gestum upp á súkku -
laðiköku í tjaldinu og var ekki annað að sjá
en að allir nytu veitinganna. 

      Um kvöldið voru veitt verðlaun fyrir þær
greinar sem keppt var í og að því loknu sáu
Magnús og Ívar um að halda uppi stuðinu í tjald-
inu og kvöldinu lauk svo með varðeldi og söng. 
     Á næsta ári mun hátíðin bera þess merki
að Félag íslenskra rafvirkja verður 90 ára.
Spennandi verður að sjá hvað þeir bjóða upp
á í tilefni tímamótanna en eitt er víst að það
verður vel að verki staðið og alveg þess virði
að taka helgina frá. Fjölskylduhátíðin 2016
verður haldin helgina 24.-26. júní á Skóg-
arnesi við Apavatn.
     Hér á opnunni má sjá nokkrar svip-
myndir frá fjölskylduhátíðinni síðasta sumar.

Fjölskylduhátíð RSÍ 2015

RSÍ BLAÐIÐ 2015
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Nýtt orlofshús var tekið í notkun í septemb er
síðastliðnum. Um er að ræða parhús á
Flúðum í Hrunamannahreppi. Húsið er í
þéttbýliskjarnanum á Flúðum og nokkuð
miðsvæðis í bænum. Húsið er um það bil
150 fermetrar. Svefnherbergin eru þrjú auk
stórrar stofu, eldhúss, baðherbergis og bíl -
skúrs. Bílskúrinn er notaður sem afþreyingar -
herbergi fyrir stóra sem smáa. Þar er
borðtennisborð og leikhorn fyrir börnin.
Heitur pottur er við húsið og aðstaða til
afslöpp unar því virklega góð.
     Í húsinu er heimilt að vera með gæludýr,
og ljóst er að húsið er þegar orðið mjög vin-
sælt á meðal félagsmanna aðildarfélaga RSÍ.
     Á næsta ári verðum við ekki lengur með
orlofshús í Súðavík né í Klapparholti í Borg-
arfirði. Verið er að skoða nýja staði á Vestur-
landi sem og á Vestfjörðum.

Nýting orlofshúsa hjá RSÍ
Nýting orlofshúsa hjá RSÍ hefur almennt verið
góð. Víða varð nýting léleg eftir hrun en hjá
RSÍ jókst nýting nokkuð og hefur haldist góð
alla tíð síðan. Félagsmenn verða margir varir
við það að erfitt getur reynst að fá húsi út-
hlutað á besta tíma að sumri til á vinsælustu
stöðunum sökum fárra punkta og á það við
um þá sem eru duglegir að nýta orlofshús að
vetri til eða eru ekki með nægilega marga
punkta sökum stuttrar félagsaðildar. Meðfylgj-
andi tafla sýnir hver nýting orlofshúsanna
hefur verið síðustu tvö árin. Rétt er að vekja
athygli á því að RSÍ leigir nokkur hús af þriðja
aðila og eru þau hús stundum leigð hluta úr
ári. Fjöldi daga eru allir dagar ársins séu húsin
í boði allt árið. Séu allar helgar nýttar yfir heilt
ár telst full nýting um það bil 57%. Sumar-
tímabilið leigist þó almennt alla daga.

Orlofshús
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     Miðstjórn RSÍ tók ákvörðun um það á
fundi vorið 2015 að gefa ætti afslátt af
leigðum dögum í orlofshúsum á virkum

dögum að vetri til. Þetta á ekki við um íbúðir
í Reykjavík, Akureyri né erlendis. Á sama
tíma dragast ekki frá punktar fyrir þær auka -
nætur sem nýttar eru á virkum dögum með
afslætti. Var það von miðstjórnar að okkur
tækist að auka nýtingu orlofshúsa enn frekar
með þessu móti og verður áhugavert að sjá
nýtingu húsanna á næsta ári.

Tjaldsvæði á Skógarnesi
Fyrir þremur árum var tekið í notkun skrán-
ingarkerfi sem heldur utan um notkun á
tjaldsvæðinu við Skógarnes. Kerfið er bein-

tengt við lista yfir félagsmenn aðildarfélaga
RSÍ og hefur það auðveldað starfsmönnum
að fylgjast með því að gestir á svæðinu séu
félagsmenn eða gestir þeirra. Við höfum séð
miklar sveiflur í aðsókn að svæðinu og fyrstu
árin eftir hrunið jókst aðsókn gríðarlega en í
sumar var aðsóknin nærri því sem var fyrir
þann tíma.
     Síðastliðið sumar var fjöldi gesta samtals
4.471 en var árið 2014 ekki nema 2.897.
Þetta er 54% aukning á milli ára. Ef við
dreifum fjöldanum jafnt yfir alla daga sem
tjaldsvæðið var opið, eða frá 22. maí til 6.
september 2015, jafngildir það því að á
hverjum degi hafi 42 einstaklingar verið á
svæðinu. Þetta á eingöngu við um
tjaldsvæðið en auk þess bætast við gestir
orlofs húsanna sem eru væntanlega um 6 í
hverju húsi að meðaltali.
     Af skráðum fjölda á tjaldsvæðinu voru
félagsmenn eða fjölskyldumeðlimir þeirra
2431. Fjöldi félagsmanna RSÍ er í kringum
5.000 manns og því ljóst að nokkuð hátt
hlutfall félagsmanna nýtir sér tjaldsvæðið að
öllu jöfnu.

Nýting orlofshúsa
                                       Viðmiðun                                                                             Viðmiðun

                                                Dagar              Leiga          Hlutfall                 Röð             Dagar              Leiga          Hlutfall             Röð
Hús                                          2014              2014               2014               2014               2013              2013               2013           2013
Reykjavík – íbúðir                   2.190             1.677                77%                     4              2.190             1.593               73%                 5
Svignaskarð                                730                437                60%                   13                 730                413                   57               13
Vatnsfjörður                               365                  86                24%                   22                 365                  98               27%               19
Varmahlíð                                   365                255                70%                     6                365                207               57%               12
Akureyri – Furulundur            1.095                860                79%                     3              1.095                826               75%                   
Akureyri – Vaðlatún                     91                  65                71%                     5
Vaglaskógur                                365                250                68%                     7                 365                132               36%               17
Einarsstaðir                              1.095                378                35%                   19              1.095                294               27%               19
Klifabotn/Illugastaðir                 730                227                31%                   20                 730                224               31%               18
Klaustur – B hús                         365                174                48%                   17                 365                166               45%               15
Klaustur – lítil hús                      730                200                27%                   21                 730                155               21%               21
Skógarnes – minni hús            1.460                908                62%                   10              1.460                879               60%               10
Skógarnes – stærri hús             3.650             2.177                60%                   14              3.650             2.206               60%                 9
Skógarnes – aðalhús                    365                221                61%                   12                 365                211               58%               11
Stykkishólmur                            365                233                64%                     9                 365                243               67%                 6
Ölfusborgir                              1.095                679                62%                   11              1.095                726               66%                 7
Spánn                                         730                388                53%                   16                 730                370               51%               14
Kaupmannahöfn                        152                  85                56%                   15                 217                186               86%                 2
Súðavík                                        83                  67                81%                     2                   83                  70               84%                 3
Gufuskálar                                      0                    0                                                                   0                    0                 0%                   
Klapparholt Borgarf.                   365                235                64%                     8                 365                232               64%                 8
Vestmannaeyjar                            95                  95              100%                     1                   83                  79               95%                 1
Tjaldvagnar                             1.460                639                44%                   18              1.460                636               44%               16
                                              17.941           10.336                58%                                   17.903              9.946                56%
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Á vefnum Rafbók.is er að finna gæðanáms-
efni fyrir rafiðnaðarnema en einnig er unnið
að því að koma upp góðu safni handbóka
fyrir starfandi rafiðnaðarmenn.

Öryggishandbók SART 
Öryggishandbók SART er fyrsta handbókin
sem sett var á vefinn Rafbók.is. Markvisst er
unnið að því að útrýma vinnuslysum og að
gera starfsmenn og stjórnendur meðvitaða
um mikilvægi öryggismála. Öryggishandbók
SART er aðgengileg öryggishandbók fyrir
alla rafiðnaðarmenn.

Rásakverið
Rásakverið eftir Björgvin Ingimarsson er
fyrst og fremst ætlað framhaldsskólanemum
sem þurfa að tileinka sér rafeindatækni. Á
það einkum við um nema í rafvirkjun og raf -
eindavirkjun og aðra sem áhuga kunna að
hafa. Bókin ætti að nýtast vel á rafeinda-

verkstæðum þar sem fletta þarf upp
upplýsingum sem ekki fylgja almennum
rásateikningum og gagnablöðum.
   
Spennujöfnun í byggingum
Spennujöfnun í byggingum er nýjasta hand-
bókin en Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins
hefur haft frumkvæðið að þýðingu handbók-
arinnar og fékk til verksins Hersi Oddsson
rafmagnstæknifræðing. Tilgangur þessarar
handbókar er að fylla upp í það tómarúm
sem hefur verið í faglegu fræðsluefni um
spennujöfnun í byggingum. Uppbygging
raflagna og rafmagnsdreifingar er nær alveg
eins í Svíþjóð og á Íslandi og var því nærtæk-
ast að fá leyfi sænska Staðlaráðsins til að þýða
Handbók SEK 413 sem gefin var út í 4. út-
gáfu 2012. Handbókinni er ætlað að vera
hjálpartæki fyrir þá sem vinna við gerð raf-
lagna og sérstaklega þá sem fást við spennu-
jöfnun í byggingum.

Rafbók.is
Rafbók.is stefnir að því að kennslumynd-
bönd verði hluti af efni safnsins enda eru þau
í auknum mæli notuð í kennslu í rafiðnaði.
Unnið er að því að koma upp aðstöðu svo
kennarar geti unnið kennslumyndbönd fyrir
rafiðnaðarmenn og verða þau vistuð í safn-
inu.
   Aðsókn á Rafbók.is sýnir að verkefnið er
þarft og að það skiptir rafiðnaðarnema og
rafiðnaðarmenn miklu máli að hafa öruggan
og frían aðgang að kennsluefni í hæsta
gæðaflokki.
   Rafbók.is er rafrænt skráasafn og er
aðgangur öllum heimill og notendum að
endurgjaldslausu.

Bára Halldórsdóttir

Starfsmaður Rafbókar

Rafbók.is - netbókasafn rafiðnaðarins

Ert þú með aðgang?

Sveinspróf
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Styrktarsjóður 
Rafiðnaðarsambands Íslands

Styrktarsjóður RSÍ er einn mikilvægasti
sjóðurinn fyrir félagsmenn. Styrktar- og
sjúkrasjóður sér til dæmis um greiðslur
sjúkradagpeninga þegar félagsmenn veikjast
og eru frá vinnu í lengri tíma en hafa klárað
veikindarétt hjá atvinnurekanda að fullu. Við
þær aðstæður getur félagsmaður sótt um
sjúkradagpeninga sem eru allt að 80% af
heildarlaunum hans. Eins og sjá má í
meðfylgjandi töflu hafa sjúkradagpeningar
hækkað nokkuð á undanförnum árum. Árin
fyrir 2010 voru sjúkradagpeningar lægri en
eftir efnahagshrunið jukust styrkveitingar í
formi sjúkradagpeninga. 
     Árið 2013 fóru sjúkradagpeningar upp í
96 milljónir en á síðasta ári voru greiddar út
89,5 milljónir.

     Eingreiddar dánarbætur greiðast til
aðstandenda félagsmanna sem láta lífið og
eru félagsmenn aðildarfélaga RSÍ. Í samtölu
eingreiddra dánarbóta er búið að taka saman
greiðslur til barna félagsmanna en veglegir
styrkir eru greiddir til barna félagsmanna séu
þau undir 18 ára aldri og greiðist ákveðin
upphæð til fyrsta barns og síðan hluti til
hvers barns umfram eitt.
     Á sambandsstjórnarfundi RSÍ árið 2014
var ákveðið að hækka hámark sjúkradagpen-
inga verulega um áramótin 2014/2015, úr
rúmum 491 þúsund krónum upp í 600
þúsund krónur. Áfram gildir að hámark
sjúkradagpeninga miðar við 80% af heildar-
launum viðkomandi félagsmanns á ákveðnu
tímabili. Miðað við fyrstu átta mánuði ársins

2015 er ljóst að sjúkradagpeningagreiðslur
eru tæplega 14% hærri en á sama tímabili á
árinu á undan. Má rekja það að hluta til
vegna þessarar hækkunar á umræddu há-
marki. 
     Í samtölum við félagsmenn kemur
stundum fram að menn séu feimnir við að
sækja um sjúkradagpeninga þegar veikinda-
rétti er lokið hjá vinnuveitanda. Það skal
áréttað hér að sjúkrasjóður RSÍ er til fyrir
félagsmenn og hlutverk sjúkradagpeninga er
að bæta tekjutap þegar veikindaréttur hefur
verið fullnýttur hjá atvinnurekanda og því
eiga félagsmenn í öllum tilfellum að sækja
um sjúkradagpeninga þegar þörf er á.

Styrkir                                                              2014                           2013                           2012                           2011                        2010
Sjúkradagpeningar                                 89.592.487                96.075.222                86.554.367                89.294.026              55.072.324
Eingreiddar dánarbætur                           9.017.224                  6.351.266                12.957.990                  3.357.280              12.172.370
Sjúkranudd og sjúkraþjálfun                    5.866.500                  6.163.050                  5.992.500                  5.488.280                5.210.390
Lækniskostnaður                                     9.159.503                  7.159.533                  5.350.036                  7.235.541                7.252.771
Ferðastyrkir                                                241.000                     224.000                     470.440                     251.460                   108.000
Líkamsrækt og forvarnarstarf                 25.573.364                25.314.371                 21498.108                20.998.888              20.954.731
Gleraugnastyrkir                                      6.142.177                  5.797.139                  5.966.560                  6.157.992                5.532.501
Styrkir vegna atvinnulausra                         141.855                       12.000                     186.990                  1.743.747                2.002.121
Jólastyrkir                                                   403.200                  1.077.894                  1.092.000                  1.609.500                   840.000
Aðrir styrkir                                             1.184.050                  2.254.680                  1.950.000                  2.029.708                1.698.673
Samtals                                                147.321.360              150.429.155              142.018.991              138.166.422           110.843.881
Breyting frá fyrra ári                                         -2%                              6%                              3%                           25%

Félagsfundur um kjarasamninga í Reykjavík
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Það er jóla- jólaball,
hjá RSÍ

Að vanda var haldið jólaball fyrir börn félags-
manna eins og undanfarin ár. Jólaballið var
haldið í Gullhömrum þann 13. desember
2015. Eins og alltaf var það vel sótt af félags-
mönnum með börn sín og barnabörn. Ekki
var annað að sjá en að allir skemmtu sér hið
besta. Það er ljóst að jólaball RSÍ hefur unnið
sér fastan sess í tilveru félaga á aðventunni
þar sem þeir skemmta sér með yngstu
kynslóðinni.
     Hér á opnunni má sjá nokkrar svip-
myndir frá jólaskemmtun RSÍ.
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Lárétt
1. Maður sem sá um fjarskipti á skipum.
(15)
9. Á Íslandi er __________ loftslag. (11)
10. Það sem knýr skip áfram. (10)
12. Fyrirbæri gert úr c. 2-200 snjókrist-
öllum. (8)
14. Eiginleiki mældur með einingunni sí-
mens. (6)
15. Hans ______, ævintýrapersóna. (6)
17. Höfuðborg Grikklands. (5)
18. Samstæðar karlmannsbuxur og jakki.
(8)
19. Jökull norðvestur af Langjökli. (12)
22. Þær sem eru með eins samsæt gen. (10)
25. Fjarlægð milli tveggja punkta á sama
hlut. (5)
27. Eftirnafn Fidels og Raul. (6)
28. Hjartardýr sem lifir í skógum um allt
norðurhvel. (5)
30. Samanlímdar viðarflögur. (10)

31. Það að hafa ekkert eða næstum ekkert
viðnám. (10)
32. Mítill sem býr í rúmi fólks. (7)
33. Annað heiti yfir nitur. (12)
35. kWh. (13)
36. _______ gengur aftur, íslensk kvik-
mynd. (7)
37. Litlar eyjar í mynni fljóts. (8)
38. Að fara í gegnum efnahvarf og missa
eina eða fleiri rafeindir. (5)

Lóðrétt
1. LW útvarpsbylgja. (10)
2. Forn menningarþjóð. (11)
3. Frumefni með efnatáknið Hg. (11)
4. Framleiðslugeta. (11)
5. Tæki sem sjá um að útvega tölvum
nægilegt rafmagn. (9)
6. Annað orð yfir umfang. (5)
7. E rafhlöðu. (7)
8. Algengasta selategund við Ísland. (9)

11. Leggi á virðisauka til innheimtu. (8)
13. _________ Bjarnadóttir, jasssöngkona
á 20. öld. (9)
16. Safn ævintýra. (6,2,3,4)
20. Stakir hlutar tækis. (7)
21. Vestasti tangi Snæfellsnes. (12)
23. Tæki sem tekur höfuðið af fiskum. (11)
24. Erlent skordýr sem myndar sérstakt suð
og veldur stundum tjóni á uppskeru. (11)
26. Blaðka neðan á fótum dýra sem þau
tæma af lofti. (7)
27. Davy ________, bandarískur maður
uppi snemma á 19. öld, sem var birtist í
mörgum þáttum og kvikmyndum á 20.
öld. (8)
29. Útdauður fugl. (8)
30. Listi yfir kjósendur. (8)
34. Goðsagnarkenndur fugl sem deyr og
endurfæðist í eldi. (5)

Verðlaunakrossgáta

Dregið verður úr innsendum lausnum sem
berast eigi síðar en þann 19. janúar 2016.
Lausnir skal senda á rsi@rafis.is með heitið
(subject) „Verðlaunakrossgáta 2016“. 

Eingöngu félagsmenn eiga kost á því að
verða dregnir út.

Í verðlaun er helgardvöl í orlofshúsi RSÍ
innanlands, vor eða haust 2016 (ath. ekki
páska- né sumartímabil).

Lausn verðlaunakrossgátunnar mun birtast
á vef RSÍ þann 20. janúar 2016. 
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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.

Rafiðnaðarmenn hafa byggt upp og rekið um-
fangsmikið eftirmenntunarkerfi síðan 1975.

Eftirmenntunarnefndir rafiðna og rafeindavirkja
stofnuðu Rafiðnaðarskólann 20. september 1985.
Hlutverk Rafiðnaðarskólans er að gefa rafiðnaðar-

mönnum kost á að viðhalda og endurnyja starfsfærni
sína með því að bjóða upp á endurmenntunar- og

nytækninámskeið.

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
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Athugið að dagsetningar gætu breyst. Fylgist með á www.raf.is

Námskeið Rafiðnaðarskólans 
á vorönn 2016

Nafn námskeiðs                                                           Dagur frá                    Dagur til

Loftnetskerfi 1                                                             14/01/16                   16/01/16                                  
Rafmagnsfræði meistaraskóla                                       21/01/16                   23/01/16                                  
Iðntölvur PLC 1                                                          28/01/16                   30/01/16                                  
Mælitækni                                                                    08/02/16                   10/02/16                                  
Ljósleiðarar                                                                  11/02/16                   13/02/16                                  
Brunaviðvörunarkerfi                                                   11/02/16                   13/02/16                                  
KNX 1                                                                         11/02/16                   13/02/16                                  
Skjámyndir                                                                  18/02/16                   20/02/16                                  
Reglugerð og rafdreifikerfi 1                                         18/02/16                   20/02/16                                  
Tölvuþjónusta 1                                                           22/02/16                   24/02/16                                  
Brunaþéttingar                                                             24/02/16                   24/02/16                                  
Fjarskiptalagnir innanhúss                                           25/02/16                   27/02/16          Nýtt námskeið
Iðntölvur PLC 2                                                          25/02/16                   27/02/16                                  
IP gagnaflutningur                                                       29/02/16                   08/03/16                                  
Rafmagnsöryggisnámskeið                                           02/03/16                   02/03/16                                  
Raflagnatækni 1 Útboð og kostnaðaráætl                     03/03/16                   05/03/16                                  
Gervihnattasjónvarp                                                     03/03/16                   05/03/16                                  
Öryggiskerfi                                                                 04/03/16                   04/03/16                                  
Tölvuþjónusta 2                                                           07/03/16                   09/03/16                                  
Brunaviðvörunarkerfi                                                   10/03/16                   12/03/16                                  
Námskeið f/kunnáttumenn                                          11/03/16                   11/03/16                                  
Netþjónusta 1                                                              14/03/16                   16/03/16                                  
Hljóðtækni 1                                                               15/03/16                   15/03/16          Nýtt námskeið
IP símatækni                                                                17/03/16                   19/03/16                                  
Reglugerð og rafdreifikerfi 2                                         17/03/16                   19/03/16                                  
Loftstýringar                                                                18/03/16                   19/03/16                                  
Skynjaranámskeið                                                        30/03/16                   30/03/16                                  
Iðntölvur PLC 3                                                          31/03/16                   02/04/16                                  
DVB- stafræn myndmerki                                            31/03/16                   02/04/16                                  
PIC-örgjörvarásir                                                         04/04/16                   06/04/16                                  
Rafhreyflar                                                                   07/04/16                   09/04/16                                  
IP myndavélakerfi (eftirlitsmyndavélar)                        08/04/16                   08/04/16                                  
Rafsegulsvið hætta eða hugarvíl                                    08/04/16                   09/04/16                                  
Netþjónusta 2                                                              11/04/16                   13/04/16                                  
Hljóðtækni 2                                                               12/04/16                   12/04/16          Nýtt námskeið
KNX 2                                                                         14/04/16                   16/04/16                                  
Tölvufagteikning                                                          14/04/16                   16/04/16                                  
Tölvunetlagnir                                                             14/04/16                   16/04/16                                  
Reglugerð og rafdreifikerfi 3                                         14/04/16                   16/04/16                                  
Linux                                                                           18/04/16                   20/04/16                                  
Forritanlegar iðnstýringar EASY                                   19/04/16                   20/04/16                                  
Jarðtengingar smáspennukerfa                                      27/04/16                   27/04/16                                  
Raflagnatækni 2                                                           28/04/16                   30/04/16                                  
Kælitækni                                                                    29/04/16                   30/04/16                                  
Úttekt eigin verka                                                        02/05/16                   02/05/16                                  
Háskerpusjónvarp                                                        03/05/16                   03/05/16                                  
Hljóðtækni 3                                                               10/05/16                   10/05/16          Nýtt námskeið
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