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Inngangur formanns
Undanfarið ár hefur litast töluvert mikið af kjaradeilum og mikilli óvissu. Síðustu kjarasamningar sem skrifað var
undir í kringum áramótin 2013/14 tóku mið af því að ná stöðugleika í íslenskt hagkerfi með launahækkunum
sem tækju mið af því svigrúmi sem greiningaraðilar töldu vera til launahækkana. Svigrúmið var 4% með öllu því
launaskriði sem kæmi fram í kjölfar samninganna og því voru hækkanir stilltar af miðað við þær upplýsingar.
Í kjölfar samninganna ætluðu samningsaðilar að breyta algjörlega um vinnubrögð við endurnýjun
kjarasamninga og var ákveðið að nýta allan samningstímann til þess að vinna að nýjum kjarasamningum. Þessi
bættu vinnubrögð væru til samræmis við það sem þekktist til dæmis í nágrannalöndum okkar. Þar standa aðilar
vinnumarkaðar sameiginlega að greiningu á svigrúmi atvinnulífs til launahækkana. Svigrúmið virða allir aðilar á
vinnumarkaðnum enda forsenda þess að mögulegt sé að standa að því samningamódeli sem þar er unnið eftir.
Endurnýjun kjarasamninga er unnin á tilteknum tíma og skal lokið fyrir ákveðna dagsetningu annars er
fyrirsjáanleg aðkoma Ríkissáttasemjara að viðkomandi deilum.
Þegar örfáar vikur voru liðnar frá því að gengið var frá kjarasamningum var ljóst að það fylgdu ekki allir hópar
með í þessa vegferð. Á sama tíma hrökkluðust Samtök atvinnulífsins (SA) frá samningaborðinu og vildu ekkert
við okkur ræða á samningstímanum sökum þess að aðrir aðilar sömdu um eitthvað annað og meira.
Samtök atvinnulífsins höfnuðu öllum viðræðum á samningstímanum um einhverskonar leiðréttingar til handa
okkar félagsmönnum. SA var nokkrum sinnum dregið að samningaborðinu og þeim boðið að bregðast við þeirri
stöðu sem upp var komin þannig að mögulegt væri að draga úr þeim áhrifum sem auknar launahækkanir
þessara afmörkuðu hópa myndu valda í samfélaginu, draga úr þeirri reiði sem myndaðist á meðal okkar
félagsmanna í kjölfar þess að hafa verið „plataðir“ í einhverja vinnu við að ná verðbólgu niður sem ríkið síðan
braut niður. Það var ljóst að bakland okkar var ekki sátt við þá stöðu sem upp var komin og eina leiðin til að
sætta okkar félagsmenn væri að leiðrétta þeirra hlut innan samningstímans, á tíma þar sem verðbólga væri lág
og auðveldara væri að stjórna þeim launahækkunum sem kæmu fram. Með þessu hefði verið hægt að koma í
veg fyrir stjórnlaust höfrungahlaup á vinnumarkaði. Þessu hafnaði SA alfarið!
Nú værum við í margfalt betri stöðu til að komast inn á slóðir norræns samningamódels þar sem sátt myndi
ríkja á vinnumarkaði um það kerfi sem byggt yrði upp. SA hafnaði því!
Trúnaðarmannaráðstefna var haldin í Reykjanesbæ á þessu starfsári. Að þessu sinni buðum við, auk allra
trúnaðarmanna, öllum samninganefndum RSÍ að taka þátt í ráðstefnunni. Fjöldi ráðstefnugesta var vel á annað
hundrað manns. Farið var yfir stöðu mála og rætt var hvort mögulegt væri að fara í aukið samstarf við gerð
næstu kjarasamninga. Almennt voru fundarmenn sammála um að við ættum ekki að vera í samfloti með öllum
aðildarfélögum Alþýðusambands Íslands og að við ættum að reyna að samstilla okkar samninganefndir enn
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frekar. Ekki náðist að setja á laggirnar eina samninganefnd fyrir alla kjarasamninga RSÍ en hins vegar var ákveðið
að við settum á laggirnar einn samráðshóp þar sem allar samninganefndir sendu inn fulltrúa og við gætum farið
yfir stöðu mála þvert á kjarasamninga RSÍ. Þess ber að geta að sá möguleiki að hefja samstarf við
iðnaðarmannafélögin kom þó nokkuð oft upp í umræðu í hópastarfi án þess að formleg afstaða hefði verið
tekin í þeim efnum. Menn sáu sem sagt iðulega mikil tækifæri í slíku samstarfi þar sem samlegðaráhrif gætu
náðst. Í febrúar 2015 náðist síðan samkomulag um samstarf iðnaðarmannafélaga.
Fleira hefur þó gerst í starfsemi RSÍ sem vert er að nefna. Haldin var menntaráðstefna rafiðnaðarins í nóvember
2014 þar sem fulltrúar RSÍ og SART hittust og fóru yfir starfsemi okkar menntastofnana, Fræðsluskrifstofu
rafiðnaðarins og Rafiðnaðarskólans. Rætt var hvert við vildum stefna með rekstur þeirra inn í framtíðina og
hverjar áherslur okkar yrðu. Miklar og góðar umræður urðu um þau fjölmörgu verkefni sem við stöndum að og
einhugur var um að efla okkar kerfi enn frekar. Við viljum sækja fram og standa fremst í menntamálum líkt og
við höfum gert um langa tíð.
Stór þáttur í starfsemi RSÍ og aðildarfélaga er rekstur Styrktar- og sjúkrasjóðs RSÍ. Mikilvægi sjóðsins er
gríðarlegt fyrir okkar félagsmenn enda taka við greiðslur sjúkradagpeninga til þeirra félagsmanna sem klára
veikindarétt hjá vinnuveitanda sínum. Sjúkradagpeningagreiðslur geta staðið í sex mánuði og eru allt að 80% af
heildarlaunum viðkomandi síðastliðna fimm mánuði fyrir veikindin. Þó er hámarksupphæð á greiðslunum þegar
heildarlaun eru í hærri kantinum. Á sambandsstjórnarfundi RSÍ í Stykkishólmi 2014 var ákveðið að hækka þó
nokkuð hámark sjúkradagpeninga en þá fór hámarkið upp í 600.000 kr. Með þessu er stærri hópi félagsmanna
RSÍ tryggð 80% af heildarlaunum sínum enda hafa heildarlaun félagsmanna verið að hækka nokkuð á
undanförnum árum. Nánari umfjöllun um Styrktar- og sjúkrasjóð er að finna í skýrslu miðstjórnar.
Orlofshúsakerfi RSÍ nýtur að sjálfsögðu mikilla vinsælda á meðal félagsmanna líkt og áður. Aðsókn er mikil og
kröfur félagsmanna um að orlofshús séu vel búin eru miklar. Rekstur sjóðsins er þó mjög þungur og hefur verið
reynt að draga úr útgjöldum hans. Við erum að koma út úr miklu uppbyggingartímabili þar sem miklir fjármunir
fóru í að byggja ný hús. Miðstjórn RSÍ hefur lagt á það áherslu að tryggja að viðhald orlofshúsanna sé nægilega
mikið þannig að eignir okkar haldi verðmæti sínu. Það þýðir þó ekki að komist verði hjá öllum þeim útgjöldum
sem æskilegt hefði verið að skera niður. Miðstjórn ákvað að breyta gjaldskrá orlofshúsanna næstkomandi vetur
á þann veg að leiguverð orlofshúsa yrði lægra virka daga á þeim tímabilum þar sem aðsókn hefði verið lítil og á
sama tíma yrðu ekki teknir punktar af félagsmönnum fyrir þá leigu. Er það von miðstjórnar að með þessu aukist
tekjur orlofssjóðs töluvert meira en útgjöldin.
Nánar er fjallað um rekstur orlofshúsakerfisins sem og rekstur annarra stofnana RSÍ á liðnu starfsári.
Það er ljóst að við erum á leið inn í afar erfitt tímabil kjaraviðræðna og hefur staðan sjaldan verið eins erfið.
Miklir óvissuþættir eru víða í hagkerfinu, stefnt er að losun gjaldeyrishafta, verðbólga er þegar farin að aukast
verulega og Seðlabanki Íslands hefur haldið stýrivöxtum það háum að þeir hafa talist verðbólguhvetjandi.
Stjórnvöld hafa ekki komið að kjaraviðræðum nema í gegnum fjölmiðla og hafa skilaboð þeirra verið út og suður
enda hafa aðilar vinnumarkaðarins ekki kallað eftir viðræðum við stjórnvöld því þau hafa ekki reynst traustsins
verð á undanförnum árum.
Fram undan eru tímar átaka á íslenskum vinnumarkaði. Við höfum ekki upplifað jafn mikla átakatíma í marga
áratugi. Það virðist vera fátt sem getur breytt þessari stöðu eins og staðan er. Réttlætið þarf að koma fram,
atvinnurekendur þurfa að fara að greiða mannsæmandi laun. Við þurfum að tryggja eðlilega skiptingu
þjóðarkökunnar!
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Starfsemi skrifstofu
Rekstur Rafiðnaðarsambandsins hefur gengið nokkuð vel undanfarið starfsár. Árið hefur að miklu leyti farið í
kjarasamninga og vinnu við endurskoðun þeirra. Mikill fjöldi funda við undirbúninginn og stækkuð
trúnaðarmannaráðstefna setti mark sitt á starfsárið. Reynt var að undirbúa kjaraviðræður sem fram undan
voru.
Helstu kennitölur úr bókhaldi:
Félagsgjöld til RSÍ árið 2014 (iðgjöld félagsmanna) námu alls 165,5 milljónum króna og hækkuðu um 10,9
milljónir, það jafngildir 7% hækkun á milli ára. Þessi hækkun getur skýrst af nokkrum þáttum, fjölgun
félagsmanna, meiri yfirvinnu og þar með hærri heildarlaunum eða auknu launaskriði á vinnumarkaði.
Rekstrartekjur í heild námu um 572,9 milljónum.
Rekstrargjöld á árinu 2014 námu alls 499,0 milljónum og því varð rekstrarafkoma fyrir fjármunatekjur jákvæð
um 73,8 milljón og rekstrarafkoma ársins samtals 117,5 milljónir.
Sambandssjóður er miðja bókhalds RSÍ og aðildarfélaga. Heildartekjur sambandssjóðs voru 115,3 milljónir.
Rekstrargjöldin námu hins vegar um 108,0 milljónum og því var rekstrarafkoma fyrir fjármunatekjur samtals 7,3
milljónir. Sambandssjóður greiðir hins vegar vexti til annarra sjóða sambandsins og aðildarfélaga ef
sambandssjóður skuldar aðildarfélögum og námu vaxtagreiðslur samtals 3,5 milljónum á milli sjóða og er því
rekstrarafkoma sambandssjóðs jákvæð um 3,8 milljónir.
Jákvætt er að vel hefur gengið að fá greiðslur inn á skuldabréfin vegna gamla Rafiðnaðarskólans. Eftirstandandi
skuldir eru nú komnar undir 500 milljónir og stóðu í 478,4 milljónum um síðustu áramót. Það má gera ráð fyrir
að ef verðbólga helst lág áfram að skuldir skólans verði gerðar upp innan 8 - 10 ára. Verðbólga getur haft
veruleg áhrif á greiðslutímann sem og hversu miklu við verjum í að styrkja Rafiðnaðarskólann og
Fræðsluskrifstofuna. Það er vilji stjórna RSÍ og SART að styrkja okkar menntastofnanir og hefur RSÍ sýnt því
skilning að hægt verði á greiðslum inn á skuldabréfin sé þörf á að fjármagna námskeið eða sambærileg verkefni
sem eru okkar félagsmönnum til hagsbóta.
Rétt er að vekja athygli á því að Samtök atvinnulífsins hafa skrifað upp á yfirlýsingu með RSÍ um að ekki verði
farið fram á lækkun eftirmenntunargjaldsins fyrr en skuldir hafa verið gerðar upp að fullu.
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Hlutföll á skiptingu félagsgjaldsins eru óbreytt á milli ára en því var síðast breytt á þingi RSÍ árið 2011. Skiptingin
er nú með þeim hætti að Sambandssjóður fær 44%, Styrktarsjóður 1%, Orlofssjóður 16% og Menningarsjóður
4%.

Fundir miðstjórnar
Fundir miðstjórnar RSÍ voru tólf á síðasta starfsári eftir sambandsstjórnarfund sem haldinn var í Stykkishólmi.
Helstu málefni sem komu á borð miðstjórnar auk kjaramála voru mál sem snúa að rekstri skrifstofunnar og þá
hafa orlofshúsamálin verið mikið rædd að vanda. Menntamálin skipta rafiðnaðarmenn miklu máli og hafa
iðulega verið rædd.
Miðstjórn RSÍ stóð fyrir nokkrum fjölda félagsfunda á árinu, níu opnum félagsfundum víðs vegar um landið. Auk
þess hafa verið haldnir félagsfundir hjá fyrirtækjum sem ekki eru aðgengilegir öllum félagsmönnum. Að þessu
sinni voru fundir haldnir á Akureyri, Neskaupstað, Höfn í Hornafirði, Sauðárkróki, Reykjavík, Selfossi,
Reykjanesbæ og Borgarnesi. Stefnt var að því að halda fund á Ísafirði en því miður tókst það ekki bæði sökum
veðurs og færðar en einnig tímaskorts þegar á reyndi.
Á félagsfundunum var farið yfir stöðu kjaraviðræðna. Meginmarkmiðið var að fá viðbrögð félagsmanna við
þeirri stöðu sem upp var komin í kjaraviðræðum. Það var ljóst að mjög myndi reyna á og því afar mikilvægt að
óskir okkar í viðræðunum væru í takt við kröfur félagsmanna. Það er klárt mál að einhugur var í félagsmönnum
og vildu allir sækja hart fram enda hefur þróun launa okkar manna ekki fylgt því sem almennt hefur gerst.

Mynd 1: Miðstjórn RSÍ 2014

Aftari röð frá vinstri: Sigurjón Ólason, Grétar B. Guðmundsson, Sigurjón Ingvarsson, Einar Á. Kristinsson, Jens H.
Ragnarsson, Sigurður Sigurðsson, Jón I. Skúlason Öfjörð, Ómar Baldursson, Jakob Tryggvason, Eyjólfur Ólafsson, Andri
Jóhannesson og Hafliði Sívertsen.
Fremri röð frá vinstri: Júlía B. Þórðardóttir, Guðrún S. Bergþórsdóttir, Eva K. Benjamínsdóttir, Kristján Þ. Snæbjarnarson,
Bára Halldórsdóttir, Þórunn S. Jónsdóttir og Sighvatur D. Sighvatz.
Á myndina vantar eftirtalda aðalmenn miðstjórnar: Helga Jónsson og Svanborgu Hilmarsdóttur.

#MannsaemandiLaun2015!
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Stjórnir og nefndir RSÍ:

Sambandsstjórn:

Framkvæmdastjórn:

Aðalmenn:
Anna Sigríður Melsteð, FTR
Árni H. Jóhannsson, FÍS
Birna Dögg Gränz, FÍS
Bjarni Þór Ólafsson, FÍR
Björn Ágúst Sigurjónsson, FÍR
Björn Eysteinsson, FRV
Guðmundur Gunnarsson, FÍR
Guðmundur Helgi Loftsson, FÍR
Guðmundur Sigurðsson, FÍS
Gústaf Eggertsson, RFN
Haukur Ágústsson, FRV
Ísleifur Tómasson, FÍR
Jón Hafsteinn Jóhannsson, RSÍ-UNG
Karl Hrólfsson, RFS
Kári Snædal, RSÍ-UNG
Rúnar Bachmann, FÍR
Þorsteinn Ú. Björnsson, FTR
Þorvaldur Þorvaldsson, FRS

Formaður: Kristján Þórður Snæbjarnarson, FRV
Varaformaður: Stefán Sveinsson, FÍR
Ritari: Helgi Jónsson, RFN
Gjaldkeri: Jens Ragnarsson, FÍR
Meðstjórn: Grétar Birkir Guðmundsson, FÍS
Jakob Tryggvason, FTR
Sigurður Sigurðsson, FÍR

Miðstjórn:
Aðalmenn:
Andri Jóhannesson, FRV
Bára Halldórsdóttir, FRV
Einar Kristinsson, FSK
Eyjólfur Ólafsson, FRV
Guðrún S. Bergþórsdóttir, FÍS
Hafliði Sívertsen, FTR
Jón Ingi Skúlason Öfjörð, FÍR
Jón Óskar Gunnlaugsson, RFS
Júlía Þórðardóttir, FÍR
Eva K. Benjamínsdóttir, FÍS
Ómar Baldursson, FRS
Svanborg Hilmarsdóttir, RSÍ-UNG
Sigurjón Ingvarsson, FÍR
Sighvatur Daníel Sighvatz, FÍR
Varamenn:
Brynjar Ingi Magnússon, FÍS
Brynjar Svansson, FÍR
Davíð E. Sigmundsson, FRV
Eiríkur Sigurðsson, FÍR
Birna Dögg Gränz, FÍS
Finnur Víkingsson, RFN
Haraldur Arnbjörnsson, RFS
Jón Ólafur Halldórsson, FÍR
Sigurjón Ólason, FTR
Steinar Guðjónsson, FRS
Þórunn Stefanía Jónsdóttir, FRV
Snorri Jónsson, RSÍ-UNG

#MannsaemandiLaun2015!

Varamenn:
Aðalsteinn Stefánsson, FÍR
Arnmundur Sigurðsson, RFS
Ármann H. Guðmundsson, FRV
Frantz Adolph, FÍR
Gestur Bjarnason, FÍR
Guðmundur Ingi Geirsson, RFN
Hafþór Ólafsson, FTR
Halldóra Stefánsdóttir, FÍS
Haraldur H. Jónsson, FÍR
Helgi Guðmundsson, FRS
Helgi Þorvaldsson, FÍR
Ívar Baldvin Júlíusson, RSÍ-UNG
Kristín Ósk Óskarsdóttir, FÍS
Óskar Hlíðar Jónsson, FÍR
Páll Sveinn Guðmundsson, FTR
Páll Viggósson, FÍR
Páll Þór Vilhelmsson, RSÍ-UNG
Vagn Jóhannes Jónsson, FRV
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Starfsnefndir miðstjórnar:
Formaður kjörstjórna v. stjórnarkosninga aðildarfélaga:
Ísleifur Tómasson

Kjörstjórn og umsjón kjörskráa vegna afgreiðslu kjarasamninga:
Ísleifur Tómasson, Sigurður Geirsson og Ísleifur Árni Jakobsson

Launanefnd RSÍ:
Helgi Jónsson, Andri Jóhannesson, Sigurður Sigurðsson og Jens Ragnarsson

Laga- og skipulagsnefnd RSÍ:
Rúnar Bachmann, Haraldur Arnbjörnsson og Jakob Tryggvason

Orlofsnefnd RSÍ:
Sigurður Sigurðsson, Einar Kristinsson, Sighvatur Daníel Sighvatz og Bára Halldórsdóttir

Golfnefnd:
Garðar Árnason, Guðbjörn Ólafsson, Magnús Einar Hafsteinsson, Helgi Einarsson og Víðir Tómasson

Stjórn Rafiðnaðarskólans:
Sigurður Sigurðsson (form. sveinsprófsnefndar) og Ásvaldur Kristjánsson

Stjórn orlofsbyggðarinnar í Flókalundi:
Björn Ágúst Sigurjónsson

Stjórn orlofsbyggðarinnar á Einarsstöðum:
Björn Ágúst Sigurjónsson

Stjórn orlofsbyggðarinnar í Ölfusborgum:
Ísleifur Tómasson

Úthlutunarnefnd styrktarsjóðs:
Ísleifur Tómasson, Björn Eysteinsson og Guðrún Guðmundsdóttir

Ákvæðisvinnunefnd rafiðna:
Tómas Bjarni Tómasson og Þorvarður Hjaltason

Stjórn Verkiðnar:
Björn Ágúst Sigurjónsson

Stjórn Fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna í Reykjavík:
Björn Ágúst Sigurjónsson og Ísleifur Tómasson

Skoðunarmenn RSÍ:
Aðalmenn: Anna Sigríður Melsteð og Haukur Ágústsson
#MannsaemandiLaun2015!

#ThingRSI2015

11. | b l a ð s í ð a

Skýrsla miðstjórnar – starfsárið 2014 – 2015
Varamenn: Árni H. Jóhannsson

Stjórnarmenn Stafa, kosnir á aðalfundi 2014:
Aðalmenn: Guðmundur Gunnarsson og Jakob Tryggvason
Varamaður: Bára Halldórsdóttir

Kjörnefnd Stafa lífeyrissjóðs:
Aðalmaður: Hermann Lúðvíksson
Varamaður: Gestur V. Bjarnason

Stjórn og nefndir ASÍ:
Miðstjórn ASÍ:
Aðalamaður: Kristján Þórður Snæbjarnarson
Varamaður: Jens Heiðar Ragnarsson

Alþjóðanefnd:
Aðalmaður: Helgi Jónsson
Varamaður: Björn Eysteinsson

Atvinnumálanefnd:
Aðalmaður: Kristján Þórður Snæbjarnarson
Varamaður: Björn Eysteinsson

Jafnréttis- og fjölskyldunefnd:
Aðalmaður: Ísleifur Tómasson
Varamaður: Bára Halldórsdóttir

Menntanefnd:
Aðalmaður: Jens Heiðar Ragnarsson
Varamaður: Stefán Sveinsson

Efnahags- og skattanefnd:
Aðalmaður: Björn Ágúst Sigurjónsson
Varamaður: Jón Óskar Gunnlaugsson

Lífeyris- og veikindaréttarnefnd:
Aðalmaður: Bára Halldórsdóttir
Varamaður: Jakob Tryggvason

Skipulags- og starfsháttanefnd:
Aðalmaður: Kristján Þórður Snæbjarnarson
Varamaður: Guðrún S. Bergþórsdóttir

Velferðarnefnd:
Aðalmaður: Ísleifur Tómasson
Varamaður: Guðrún S. Bergþórsdóttir

Vinnumarkaðsnefnd:
Aðalmaður: Björn Ágúst Sigurjónsson
#MannsaemandiLaun2015!
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Varamaður: Þórunn Stefanía Jónsdóttir

Umhverfisnefnd:
Aðalmaður: Björn Eysteinsson
Varamaður:: Svanborg Hilmarsdóttir
Tilnefndur af miðstjórn ASÍ: Kristján Þórður Snæbjarnarson

Listasafn ASÍ:
Kristján Þórður Snæbjarnarson

Fulltrúaráð Starfsendurhæfingarsjóðs:
Ísleifur Tómasson

Vísinda- og tækniráð:
Kormákur Hlini Hermannsson

Félagsdómur:
Aðalmaður: Valgeir Jónasson
Varamaður: Bjarni Sigfússon

Stjórn VIRK:
Kristján Þórður Snæbjarnarson

Mennta- og fræðslunefndir kjörnar á ársfundum
Sveinsprófsnefnd sterkstraums:
Sigurður Sigurðsson formaður, Einar Ragnarsson og Stefán Sveinsson

Sveinsprófsnefnd veikstraums:
Davíð E. Sigmundsson, Andrés Einar Guðjónsson og Þorsteinn Jóhannsson

Menntasjóður rafiðnaðarins:
Aðalmenn: Rúnar Bachmann formaður og Örn Kristinsson
Varamaður: Jakob Tryggvason

Eftirmenntunarnefnd sterkstraums (rafvirkjar – rafvélavirkjar – rafveituvirkjar):
Aðalmenn: Bergsveinn Kristinsson, Georg Georgsson, Sigurður Sigurðsson og Helgi Þorvaldsson
Varamenn: Borgþór Hjörvarsson, Rúnar Bachmann og Þorvaldur Þórðarson

Eftirmenntunarnefnd veikstraums (rafeindavirkjar – símsmiðir – tæknifólk):
Aðalmenn: Þórunn Stefanía Jónsdóttir, Vagn Jóhannes Jónsson, Jakob Tryggvason og Sighvatur D. Sighvatz
Varamaður: Þorsteinn Jóhannsson
ATH! Eftirmenntunarnefndir hafa ekki verið boðaðar til fundar í alllangan tíma og eru í raun óvirkar.

Framkvæmdastjórn Rafiðnaðarskólans:
Sigurður Sigurðsson og Ásvaldur Kristjánsson

#MannsaemandiLaun2015!
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Framkvæmdastjórn Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins:
Ísleifur Tómasson og Andri Jóhannesson

Starfsgreinaráð rafiðnaðarins
Aðalmenn: Svanborg Hilmarsdóttir, rafvirki
Bjarni Þór Ólafsson, símsmiður
Jón Ingi Skúlason Öfjörð, rafveituvirki
Varamenn: Þórunn Stefanía Jónsdóttir, rafeindavirki
Jakob Tryggvason, tæknimaður
Stefán Sveinsson, rafvirki

Nemaleyfisnefnd sterkstraums
Aðalmenn: Ísleifur Tómasson
Stefán Sveinsson
Varamaður: Jens Heiðar Ragnarsson

Nemaleyfisnefnd veikstraums
Aðalmenn: Hjörtur Bjarnason
Kristján Þórður Snæbjarnarson
Varamaður: Sighvatur D. Sighvatz

Stjórnir og nefndir erlendis
Stjórn Norræna rafiðnaðarsambandsins (NEF):
Kristján Þórður Snæbjarnarson, formaður RSÍ
Ísland sinnir formennsku 2015 - 2017

Vinnuumhverfisnefnd (Arbejdsmiljø) NEF:
Ísleifur Tómasson, formaður nefndarinnar

Menntanefnd NEF:
Stefán Sveinsson

Vinnuumhverfisnefnd (Arbejdsmiljø) NBTF:
Ísleifur Tómasson

Stjórn NBTF:
Kristján Þórður Snæbjarnarson

Stjórn EBTF:
Kristján Þórður Snæbjarnarson

Stjórn UNI-ICTS:
Aðalmaður: Grétar Birkir Guðmundsson
Varamaður: Björn Eysteinsson

#MannsaemandiLaun2015!
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Stjórnir aðildarfélaga RSÍ

Félag íslenskra rafvirkja
Formaður: Borgþór Hjörvarsson
Varaformaður: Adam Kári Helgason
Ritari: Guðmundur Ævar Guðmundsson
Gjaldkeri: Óskar Ingi Gunnarsson
Meðstjórn:
Hilmar Guðmannsson
Hrafn Guðbrandsson
Valdimar Hannesson

Félag rafeindavirkja
Formaður: Eyjólfur Ólafsson
Varaformaður: Hörður Bragason
Ritari: Davíð E. Sigmundsson
Gjaldkeri: Andri Jóhannesson
Meðstjórn:
Haukur Ágústsson
Þórarinn Ólafsson
Örn Kristinsson

Félag íslenskra símamanna
Formaður: Birna Dögg Gränz
Varaformaður: Jón Hafsteinn Jóhannsson
Ritari: Eva K. Benjamínsdóttir
Gjaldkeri: Guðrún S. Bergþórsdóttir
Meðstjórn:
Trausti Þór Friðriksson

Rafiðnaðarfélag Norðurlands
Formaður: Helgi Jónsson
Varaformaður: Finnur Víkingsson
Ritari: Guðmundur Ingi Geirsson
Gjaldkeri: Gústaf Eggertsson
Meðstjórn:
Árni Skarphéðinsson
Sigurður Hjaltason

Gjaldkeri: Birgir Sigurjónsson
Meðstjórn:
Jóhann Bjarnason
Helgi Guðmundsson

Rafiðnaðarfélag Suðurnesja
Formaður: Jón Óskar Gunnlaugsson
Varaformaður: Eiríkur A. Björgvinsson
Ritari: Guðni Ingimundarson
Gjaldkeri: Jón Grétar Herjólfsson
Meðstjórn:
Aron Valgeir Gunnlaugsson

Félag sýningarstjóra við kvikmyndahús
Formaður: Atli Már Sigurjónsson
Ritari: Gunnar Ásgeirsson
Gjaldkeri: Rúnar Páll Brynjúlfsson
Meðstjórn:
Einar Á. Kristinsson
Kristinn Einarsson

Félag tæknifólks í rafiðnaði
Formaður: Jakob Tryggvason
Varaformaður: Hafliði Sívertsen
Ritari: Hafþór Ólafsson
Gjaldkeri: Páll Sveinn Guðmundsson
Meðstjórn:
Sigurjón Ólason

RSÍ-UNG
Formaður: Svanborg Hilmarsdóttir
Meðstjórn:
Ívar Baldvin Júlíusson
Jón Hafsteinn Jóhannsson
Kári Snædal
Páll Þór Vilhelmsson
Snorri Jónsson

Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi
Formaður: Ómar Baldursson
Varaformaður: Steinar Guðjónsson
Ritari: Þorvaldur Þorvaldsson
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Kjarasamningar 2014-15
RSÍ-SA/SART
Kjarasamningur RSÍ-SA/SART var síðast undirritaður í desember 2013 en þegar samningurinn fór í
atkvæðagreiðslu var hann felldur hjá RSÍ og fjölmörgum öðrum aðildarfélögum Alþýðusambands Íslands.
Ástæður þess að samningarnir voru felldir eru ýmsar og afar auðvelt er að greina stöðuna eftir á og segja hvað
fór úrskeiðis.
Aðdragandi kjarasamninganna einkenndist af mikilli greiningu á samningamódelum nágrannalanda okkar,
hinum norrænu ríkjunum. Samningsaðilar vildu láta á það reyna að komast inn í sambærilegt samningamódel
þar sem kjarasamningar miðuðu að því að auka kaupmátt launa í öruggum skrefum í lágri verðbólgu og
stöðugleika. Kostnaðarauki af kjarasamningum og launaskrið á vinnumarkaði er þar látið fylgja því svigrúmi sem
talið er vera til staðar fyrir atvinnulífið. Þar er horft til þess að útflutningsgreinar landanna haldi
samkeppnisfærni sinni við önnur lönd. Sé gengið of langt í kostnaðarauka getur það þýtt að iðnaður færist til,
flytji úr viðkomandi landi í samkeppnisfærara umhverfi.
Markmið samninganna var sem sagt að hefja þessa vegferð til framtíðar og með þeim hætti að tryggja meiri
árangur af kjarasamningum hér á landi og móta grunn fyrir aukinn kaupmátt launa. Við reyndum þó að taka of
stórt skref í þessa átt en félagsmenn okkar voru ekki með fulla tiltrú á að þetta gengi. Víðs vegar á félagsfundum
hjá RSÍ bentu menn á að það væri mjög mikil hætta á því að það myndu ekki allir hópar launafólks fylgja með í
þessa vegferð. Verðbólga var um og yfir 4% á þessum tímapunkti en augljóst var að mögulegt yrði að ná henni
hratt niður með samhentu átaki.
RSÍ skrifaði síðan undir kjarasamninginn í febrúar þar sem búið var að bæta í orlofs- og desemberuppbót
kjarasamningsins en að öðru leyti var byggt á felldum samningi en um helmingur aðildarfélaga ASÍ var með
samþykkta kjarasamninga.
Ávinningur síðustu kjarasamninga hefur verið töluverður ef við horfum til stöðu verðbólgu liðins árs. Í
marsmánuði 2015 er ársverðbólga 1,6%. Það sem styður við lága verðbólgu eru sumpart aðgerðir Seðlabanka
Íslands en í peningastefnu bankans er það svigrúm sem skapast vegna styrkingar á íslensku krónunni nýtt til
þess að efla gjaldeyrisvaraforða bankans og á móti hefur bankinn stutt við gengi krónunnar þegar það hefði
annars veikst. Þetta kemur fram í auknum stöðugleika að minnsta kosti til skamms tíma. Jafnframt má sjá
ávinning af kjarasamningum sem gerðir voru í desember 2013 og febrúar á þessu ári. Ávinningurinn skiptir
heimili landsins miklu máli þegar kemur að skuldahlið þeirra.
Eins og áður sagði þá var mikilvægur þáttur nefndur á öllum félagsfundum RSÍ fyrri hluta síðasta árs að það
myndu allir taka þátt í þessari vegferð og voru uppi miklar efasemdir um að gengi eftir. Svo fór að það tóku ekki
allir þátt í vegferðinni og er það miður. Ekki það að við viljum ekki að laun hækki heldur er það sökum þess að
við sjáum skýran ávinning af vegferðinni hvað varðar verðbólgu eins og áður sagði. Því þurftum við að spyrja
okkur á hvað við vildum leggja áherslu í næstu vegferð.
Fjöldi kjarasamninga var gerður á síðasta ári þar sem aðilar fóru langt út fyrir það svigrúm sem verið var að
móta. Þessir hópar ætluðu að nýta sér lága verðbólgu sem almenni vinnumarkaðurinn hafði lagt grunn að og
ætluðu sér að leiðrétta laun sín „í skjóli nætur“. Þeir samningar sem ruddu braut leiðréttinganna voru
kjarasamningar ríkisins við kennarastéttina. Ef við skoðum kjarasamning framhaldsskólakennara þá fengu þeir
16% launahækkun á sama samningstíma og við höfðum samið til. Vissulega var inni í þeirri launahækkun gerð
#MannsaemandiLaun2015!
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breyting á starfsvenjum en mörkin á milli prófa og kennslutímabils voru tekin í burtu og þýðir það að skólastjóri
getur ákveðið að nýta kennara til kennslu á prófatímabili og eða lengt prófatímabilið á kostnað kennslu.
Í upphafi árs 2015 samdi ríkið við lækna og voru launahækkanir þar frá 20% og upp úr. Sérfræðilæknar fengu
hækkun á launatöxtum sínum upp á 200.000 kr. Rökstuðningur hækkana var sá að læknar gætu á auðveldan
hátt farið til vinnu annars staðar á Norðurlöndum og því þyrfti að gera störfin hér heima eftirsóknarverð.
Samhliða kom fram viljayfirlýsing stjórnvalda um að gengið yrði í að byggja nýtt húsnæði fyrir Landspítalann.
Farin var fundarferð í nóvember 2014 þar sem formaður og starfsmenn RSÍ fóru og leituðust við að fá fram
viðhorf félagsmanna til komandi kjaraviðræðna. Ljóst var að félagsmenn vildu ekki halda fyrri vegferð áfram.

RÚV & ISAVIA
Í kröfugerð árið 2013 kom fram skýr krafa frá tveimur hópum um að gerðir yrðu sérkjarasamningar fyrir þeirra
hönd. Þessi fyrirtæki eru bæði opinber hlutafélög þar sem starfsmenn fylgdu réttindum og skyldum opinberra
starfsmanna þar til ríkið ohf-væddi þau. Mikil óánægja hefur verið á meðal starfsmanna meðal annars sökum
þess að réttindi og skyldur hafa verið misjöfn á milli starfsmanna. Skrifað var undir bókun við SA þess eðlis að
við myndum hefja viðræður um þessi mál nokkru áður en kjarasamningurinn rynni úr gildi og við gætum vísað
kjaradeilunni til Ríkissáttasemjara vel tímanlega áður en kjarasamningar rynnu úr gildi.
Viðræður hafa staðið yfir allt þetta ár og hefur gengið illa að komast að niðurstöðu. Atkvæðagreiðsla hófst í lok
febrúar um boðun verkfalls hjá RÚV en stefndu Samtök atvinnulífsins RSÍ fyrir Félagsdóm sökum þess hvernig
staðið var að atkvæðagreiðslunni. Jafnframt stefndu þeir RSÍ vegna óskýrrar kröfugerðar, að ekki hefðu verið
lagðar fram kröfur um launaliðinn og fleiri mál. Ljóst er að Félagsdómur sló á öll atriði önnur en að
atkvæðagreiðslan hefði ekki verið rétt framkvæmd samkvæmt niðurstöðu dómsins.
Starfsmenn RÚV eru félagsmenn í fjórum aðildarfélögum RSÍ, Félagi tæknifólks í rafiðnaði, Félagi rafeindavirkja,
Félagi íslenskra rafvirkja og Rafiðnaðarfélagi Suðurnesja. Ákvarðanataka um atkvæðagreiðslur hefði átt að vera í
stjórnum og trúnaðarráðum félaganna og óheimilt væri að framselja þetta vald til RSÍ líkt og gert hefur verið í
gegnum tíðina. Atkvæðagreiðslur hefðu átt að standa yfir hjá hverju félagi fyrir sig og talning hefði átt að fara
fram úr fjórum kössum.
Skrifað var undir fyrirtækjasamning við RÚV þann 15. apríl, degi fyrir boðað verkfall, þar sem tekið var á öllum
réttinda- og skyldumálum starfsmanna en jafnframt voru samþykktar skilgreiningar um störf tæknimanna.
Settir voru saman þrír launaflokkar fyrir tæknimenn, tæknimaður 1, 2 og 3. Tæknimenn tengjast því núna inn í
lágmarkslaun rafiðnaðarsveins í kjarasamningi RSÍ-SA/SART og munu fylgja þessum töxtum upp að ákveðnu
hámarki ef gerð verður veruleg breyting á lágmarkslaunum rafiðnaðarmanna. Starfsmenn telja mjög ólíklegt að
á þessi mörk muni reyna.
Með skilgreindum launatöxtum færast einhverjir tæknimenn upp í launum og geta launahækkanir verið þó
nokkrar að þessu sinni. Aðrir starfsmenn geta setið uppi með að hreyfast ekkert í launum ef þeir hafa verið fyrir
ofan lágmarkslaunin en þeir sem starfa á verkstæðinu og hafa sveinspróf fá tryggða hækkun upp á 30.000 kr. á
mánuði þar til samið verður á almennum vinnumarkaði.
Samningurinn markar ákveðin tímamót fyrir tæknimenn RÚV. Með þessu er kominn ákveðinn rammi um störfin
en ljóst er að þetta er stórt skref í þeirra réttindamálum en að sjálfsögðu ekki endanleg niðurstaða. Nauðsynlegt
verður að tryggja á komandi árum betri kjör innan RÚV en það mun vonandi gerast með bættum rekstri. Þess
ber þó að geta að starfsmenn RÚV munu fá þær hækkanir sem koma til á almennum vinnumarkaði sem fram
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undan eru enda áfram hluti af RSÍ-SA/SART-kjarasamningnum. Friðarskyldan fylgir RSÍ-SA/SART og launataflan
og réttindi að öðru leyti en því sem kemur fram í samningnum. Því er ljóst að ef kemur til átaka á almennum
vinnumarkaði þá getur RSÍ beitt RÚV-starfsmönnum í átökum. Þetta vita stjórnendur og starfsmenn RÚV og
gera starfsmenn ráð fyrir því að verða settir í verkfall komi til þess.

Orkufyrirtækin
Fundir hafa verið haldnir vegna Landsnets og Rarik en málin hafa ekkert þokast áfram þegar þetta er skrifað.
Mikil pattstaða er almennt á vinnumarkaði sökum þess að atvinnurekendur hafa ekkert viljað ljá máls á efni í
kjaraviðræðurnar. Árið sem átti að nýta til vinnu við endurnýjun kjarasamninganna með bættum vinnubrögðum
skilaði engu í raun og veru. SA hafnaði viðræðum allt síðasta ár sökum þess að óvissa væri mikil á vinnumarkaði.
Það er því ljóst að atvinnurekendur köstuðu frá sér miklu tækifæri til að byggja upp traust á milli aðila.

Stóriðjan
Norðurál
Í mars var skrifað undir kjarasamning við Norðurál. Kjarasamningurinn er til fimm ára og er tímalengdin mörkuð
vegna fjárfestingarsamnings sem gerður var við fyrirtækið. Í kjaraviðræðunum kom fram að fyrirtækið hygðist
fara í fjárfestingar við að stækka steypuskála verksmiðjunnar. Næðust samningar við verkalýðsfélögin þá myndi
það ýta undir stækkun.
Tilboð fyrirtækisins var um að gerður yrði fimm ára kjarasamningur þar sem upphafshækkun kæmi til vegna
samanburðar við aðrar verksmiðjur, hluti af séreignarsparnaði yrði færður inn í grunnlaunin og hluti bónuss.
Bónuskerfið yrði endurskoðað til hagsbóta fyrir starfsmenn og mælikvarðar gerðir augljósari og ekki
matskenndir. Upphafshækkun kjarasamningsins yrði því 6%, 1% af bónusum yrði fært inn í grunnlaunin og 4,5%
af séreignarsparnaði færi inn í grunnlaunin en samhliða því yrði starfslokaaldur hækkaður upp í 67 ár í stað 62
ára. Þetta yrði gert með sólarlagsákvæði þannig að þeir starfsmenn sem vildu fá greitt sérstaklega í
séreignarsparnað í stað þess að hækka grunnlaun gætu valið það. Þessu til viðbótar myndi umrædd hækkun
gilda frá lokum síðasta samnings auk þess sem eingreiðsla að upphæð 300.000 kr. yrði greidd út. Engar
ákvarðanir urðu um launahækkanir inn í framtíðina aðrar en að launahækkanir kæmu til í samræmi við hækkun
launavísitölu Hagstofu Íslands og tækju laun hækkun sem næmi 95% af launavísitölunni. Fyrsta hækkunin
samkvæmt launavísitölu kæmi til 1. júní 2015 og horft yrði til desember 2014 til júní 2015. Önnur hækkun kæmi
til framkvæmda í janúar 2016 og síðan árlega til 1. janúar 2019.
Þó nokkur óánægja var með kjarasamninginn hjá rafiðnaðarmönnum en fjöldi krafna sem farið var fram með
hafði verið þurrkaður af borðinu, enn einu sinni, og vildu menn fá einhverjar sérkröfur í gegn! Má þar nefna
námskeiðsauka til handa starfsmönnum, sambærilegt við það sem þekkist í Straumsvík. Ekki sé umbunað með
sama hætti þeim sem eru með iðnmenntun og þeim sem ljúka stóriðjuskóla hjá Norðuráli.

Alcoa Fjarðaál
Viðræður við Alcoa Fjarðaál hafa staðið yfir um þó nokkurt skeið og hafa ýmis málefni verið þar til umræðu eins
og að breyta um vaktafyrirkomulag. Nú eru praktíseraðar 12 tíma vaktir en áhugi er á meðal aðila að skoða 8
tíma vaktir sem unnið hefur verið eftir í skautsmiðju um nokkurt skeið og hefur gefist vel að mati margra.
Viðræður ganga þó hægt og hefur skapast vandamál í samskiptum aðila þar sem AFL starfsgreinafélag hefur
krafist þess að gerður verði kjarasamningur um störf undirverktaka Alcoa þannig að óheimilt verði að greiða
undirverktökum lægri laun en Alcoa greiðir starfsmönnum sínum. Þessi deila hefur valdið vandamálum í öðrum
samskiptum en allt stefnir í að lending náist í samkomulagi um bókun um störf innan lóðar Alcoa.
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ISAL
Viðræður hafa staðið um nokkurn tíma vegna ISAL en líkt og hjá Norðuráli rann ISAL-samningurinn úr gildi um
síðastliðin áramót eða tveimur mánuðum á undan öðrum kjarasamningum. Samninganefnd starfsmanna í ISAL
lagði fram tilboð sem miðaði við að gerður yrði fleytisamningur fram á haust þannig að aðrar kjaradeilur hefðu
ekki áhrif á þennan hóp og launaskrið á almennum vinnumarkaði frá síðasta ári kæmi inn í laun starfsmanna í
þessum fleytisamningi.
Viðræður voru langt komnar og ekki munaði nema um 0,7% á milli aðila þegar samninganefnd fyrirtækisins dró
tilboð sitt til baka og við það gat samninganefnd starfsmanna ekkert annað en slitið viðræðum og vísað til
Ríkissáttasemjara.

Samstarf iðnaðarmannafélaga
Þann 20. febrúar 2015 skrifuðu iðnaðarmannafélögin innan Alþýðusambands Íslands, að mjólkurfræðingum
undanskyldum, undir samstarfssamning. Samstarfssamningurinn nær til kjaraviðræðna á almennum
vinnumarkaði og til að byrja með eingöngu að svokölluðum almennum kjarasamningum aðilanna. Þó má vel
gera ráð fyrir því að samstarf afmarkaðra hópa geti aukist enn frekar þegar viðræður hefjast vegna
sérkjarasamninga sem snúa að fyrirtækjum sem iðnaðarmannafélögin gera kjarasamninga við.
Iðnaðarmenn halda vikulega fundi þar sem hin ýmsu málefni eru rædd. Farið er yfir stöðu mála og verkefnum
skipt niður á mismunandi vinnuhópa eftir því sem við á. Vinnuhóparnir upplýsa jafnframt um þróun mála í þeim
verkefnum sem þeir sinna.
Helsti styrkleiki iðnaðarmanna sést bersýnilega þegar til átaka kemur á almennum vinnumarkaði. Iðnaðarmenn
geta í heild sinni haft veruleg áhrif á ýmsar stoðir íslensks atvinnulífs. Iðnaðarmenn tengjast ferðamannaiðnaði
á margan hátt, í matvælaframleiðslu, í þjónustu við flugvelli landsins, í þjónustu við millilandaflug og
flugsamskipti, í hóteliðnaði og uppbyggingu þess iðnaðar og svona mætti lengi telja. Í byggingariðnaði tengjast
iðnaðarmenn inn í uppbyggingu húsnæðis sem og hinni ýmsu þjónustu sem veitt er daglega í viðhaldi húsnæðis.
Í þjónustugreinum sem tengjast stóriðjunni eru iðnaðarmenn mjög fyrirferðarmiklir en þó nokkuð mörg
stóriðjufyrirtæki nýta verktaka til daglegs reksturs innan lóðanna og geta iðnaðarmannafélögin haft allveruleg
áhrif á rekstur stóriðjufyrirtækja með þessum hætti.
Svona mætti lengi telja en augljóst er nú þegar þrátt fyrir að átök séu ekki hafin að iðnaðarmenn í einni heild
hafa verulega vigt í þeim kjaraviðræðum sem standa yfir. Atvinnurekendur eru farnir að leita leiða til þess að
brjóta samstarf iðnaðarmanna niður enda sjá atvinnurekendur mikla ógn af þessum hópi.
Þau félög sem standa að þessum samstarfssamningi eru: RSÍ, VM – félag málmtæknimanna og vélstjóra,
MATVÍS, Samiðn – samband iðnfélaga, Félag hársnyrtisveina og Grafía – stéttarfélag í prent- og
miðlunargreinum (áður Félag bókagerðarmanna). Félagsmenn í umræddum iðnaðarmannafélögum eru rétt um
18.000 talsins.
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Fjöldi félagsmanna
Heildarfjöldi félagsmanna í aðildarfélögum RSÍ hefur haldist lítið breyttur á milli ára en þó hefur verið fækkun
upp á 1,7%. Nokkur fjölgun varð í Félagi tæknifólks í rafiðnaði en á móti töluverð fækkun í Félagi íslenskra
símamanna. Félagsmönnum í FÍS hefur fækkað um 14,5% á milli ára og um heil 32,7% frá árinu 2011. Helsta
skýring þessarar fækkunar er væntanlega erfið staða Símans og dótturfyrirtækja á undanförnum árum.
Sveinafélögin hafa flest haldið sér nokkuð jöfnum á milli ára en ef horft er til ársins 2010 þá hefur fjölgun í FÍR
verið tæp 11% enda er mest nýliðun í rafvirkjun.
Það er áhugavert að fylgjast með fjölda félagsmanna og skoða heildartekjur aðildarfélaganna á sama tíma. Því
þrátt fyrir örlitla fækkun hafa tekjur aukist
2014
2013
2012
2011
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þróun í fjölda félagsmanna má sjá í
meðfylgjandi töflu.
Mjög áhugavert er að skoða aldursdreifingu félagsmanna á síðasta ári. Flestir eru félagsmenn á aldrinum 30 –
39 ára en í þeim hópi eru 1.265 einstaklingar. Næstfjölmennasti hópurinn er á aldrinum 40 – 49 ára en þeir eru
1.116 talsins. Áhugavert er að sjá að 53 einstaklingar sem eru 70 ára eða eldri greiddu félagsgjöld árið 2014 en
þar af voru 22 sem voru á sjötugasta aldursári og 18 á sjötugasta og fyrsta aldursári.
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Mynd 2: Aldursdreifing félagsmanna aðildafélaga RSÍ
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Fjöldi félagsmanna á kjarasamningum
Á árinu 2014 hófst kerfisbundin skráning á kjarasamningum við hvern og einn félagsmann RSÍ í félagakerfi
okkar. Markmiðið er að auðvelda til muna innheimtu félagsgjalda enda eru fjölmargar prósentur í gangi sem
innheimtar eru en einnig til þess að hafa betri yfirsýn yfir það hversu margir félagsmenn eru á viðkomandi
kjarasamningi. Rafiðnaðarsambandið er með 27 kjarasamninga en 46 mismunandi útfærslur eru á greiðslum í
þá fimm sjóði sem félagsmenn greiða í. Þetta hefur valdið töluverðri vinnu við það eitt að fylgja því eftir að
greiðslur séu réttar.
Í framhaldi af þessum merkingum þá hefur verið sett upp nýr sjálfvirkur samanburður á greiðslum í sjóðina og
því er hægt að sjá allar villur í skráningu með því að keyra samanburðinn með tengingu við prósentur
mismunandi kjarasamninga.
Eins og sjá má á mynd fjögur eru langflestir félagsmanna aðildarfélaga RSÍ á kjarasamningi RSÍ-SA/SART, oft
nefndur almenni samningurinn, eða rétt um 60% félagsmanna taka laun samkvæmt þeim kjarasamningi. Þetta
eru því um 2.800 manns.
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Mynd 3: Dreifing félagsmanna á kjarasamninga

Ef við greinum þetta betur niður og sleppum fjölmennasta kjarasamningnum, RSÍ-SA/SART, þá eru tæplega 35%
af þeim sem eftir standa á kjarasamningi FÍS/RSÍ hjá Símanum/Mílu/Já. Rétt er að taka fram að í töflunum er
sérstaklega haldið utan um félagsmenn sem starfa hjá Isavia ohf. og RÚV ohf. enda er það krafa félagsmanna
RSÍ að gerðir verði sérkjarasamningar við þá hópa. Heildarfjöldi félagsmanna á kjarasamningunum er 4.702.
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Mynd 4: Dreifing félagsmanna á kjarasamninga, aðra en RSÍ-SA/SART

ÍSAT2008-greining starfa
Þegar störf félagsmanna eru greind enn frekar er stuðst við ÍSAT2008-atvinnugreiningarflokkunarkerfi Hagstofu
Íslands. Flokkunin byggist á nýrri atvinnugreiningarflokkun Evrópusambandsins og er sambærileg á milli allra
ríkja innan Evrópska efnahagssvæðisins. Í launakönnunum RSÍ hefur til dæmis verið flokkað í meiri mæli niður á
mismunandi starfsgreinar til þess að auðvelda greiningu á launaþróun mismunandi hópa. Á mynd sex má sjá
hvernig atvinnugreiningin er yfir félagsmenn okkar sem taka laun samkvæmt RSÍ-SA/SART-kjarasamningnum.
1000

944

900

800
700

600
500
400

17

16

16

15

13

13

12

Atvinnumiðlun

Rekstur gististaða

Fiskveiðar og fiskeldi

Skapandi listir og afþreying

17

Flutningar með flugi

18

Flutningar á sjó og vatnaleiðum

19

Starfsemi félagasamtaka

20

Fjármálaþjónusta, þó ekki starfsemi…

21

Framleiðsla á málmvörum, að…

22

Vísindarannsóknir og þróunarstarf

22

Skrifstofuþjónusta og önnur þjónusta…

25

Rafmagns-, gas- og hitaveitur; kæli- og…

25

Sala, viðgerðir og viðhald á vélknúnum…

26

#N/A

26

Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og…

26

Útgáfustarfsemi

26

Framleiðsla á kvikmyndum,…

39

Fræðslustarfsemi

41

Leigustarfsemi, þó ekki fasteignaleiga

42

Opinber stjórnsýsla, varnarmál og…

44

Vörugeymsla og stoðstarfsemi fyrir…

45

Framleiðsla á rafbúnaði og…

72

Viðgerðir á tölvum og hlutum til einka-…

72

Fasteignaviðskipti

75

Bygging húsnæðis; þróun…

Fjarskipti

Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og…

Heildverslun, að undanskildum…

Smásöluverslun, að undanskildum…

Öryggis- og rannsóknarstarfsemi

Sérhæfð byggingarstarfsemi

Þjónustustarfsemi í upplýsingatækni

0

Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og…

122 116 113 111 107

100

Starfsemi arkitekta og verkfræðinga;…

200

Matvælaframleiðsla

256

300

Mynd 5: ÍSAT2008-atvinnugreiningarflokkun starfa félagsmanna, RSÍ-SA/SART

Það er áhugavert að sjá þann mikla fjölbreytileika starfa sem félagsmenn RSÍ sinna. Þess ber að geta að
ÍSAT2008-atvinnugreining nær eingöngu til fyrirtækisins og eitt greiningarnúmer er að baki hverju fyrirtæki
enda endurspeglar þetta númer meginverkefni viðkomandi fyrirtækis. Langflestir starfa í tengslum við sérhæfða
byggingarstarfsemi, þar næst við þjónustustarfsemi á sviði upplýsingatækni. Áhugavert er að sjá hversu fá störf
greinast í þessu kerfi sem tengjast sjávarútvegi eða landbúnaði. Gefur það góða mynd af því hver fjöldi
raunverulegra starfa er sem tengjast þeim iðnaði?
Á mynd sjö má sjá hvernig allir félagsmenn skiptast niður í atvinnugreinaflokkuninni. Breiddin er nokkuð góð hjá
RSÍ en eins og áður hefur komið fram er byggingarstarfsemi eðlilega viðamest en þar á eftir er töluverður fjöldi
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sem starfar í fjarskiptageiranum. Raforkuflutningar og framleiðsla, ýmiss konar þjónustustarfsemi, opinber
stjórnsýsla og framleiðsla málma eru nokkuð stórir þættir hjá RSÍ. Rétt er að vekja athygli á að opinber
stjórnsýsla er nokkuð fjölbreytileg en allir félagsmenn aðildarfélaga RSÍ sem starfa hjá ríkinu hafa einn og sama
launagreiðanda og því er ómögulegt að greina nánar niður hversu margir starfa t.d. í heilbrigðiskerfinu eða hjá
Landhelgisgæslunni. Fjölmennasti hópurinn hjá RSÍ sem starfar hjá ríkinu eru starfsmenn Landspítalans.
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Mynd 6: ÍSAT2008-atvinnugreinaflokkun, allir kjarasamningar RSÍ

Dreifing félagsmanna um landið

Rafiðnaðarsamband Íslands er landssamband stéttarfélaga í rafiðnaði. Aðildarfélögin eru átta talsins og eru þar
nokkur landsfélög en einnig eru landshlutafélög. Sem dæmi má nefna að Félag íslenskra símamanna er
landsfélag þar sem félagssvæðið er landið allt. Rafiðnaðarfélag Suðurnesja er síðan landshlutafélag þar sem
félagssvæðið er bundið við þann hluta landsins, Suðurnesin.

Þegar við lítum á dreifingu félagsmanna aðildarfélaga RSÍ yfir landið allt þá sést að 2/3 hlutar félagsmanna búa á
höfuðborgarsvæðinu sem kemur svo sem ekki á óvart enda sambærilegt hlutfall og fjöldi íbúa á svæðinu í heild.
Áhugavert er að sjá fjölda félagsmanna eftir öðrum landshlutum. Á Suðurlandi búa um 6% félagsmanna
aðildarfélaga RSÍ, 4% búa á Austurlandi, 7% á Norðurlandi, 9% á Suðurnesjum, 4% á Vesturlandi, 2% á
Norðvesturlandi en eingöngu 1% á Vestfjörðum.
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Dreifing félagsmanna eftir póstnúmerum
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Mynd 7: Fjöldi félagsmanna eftir búsetu

Augljós fylgni er í því að þar sem landshlutafélögin starfa er aðild meiri en vissulega er einnig um þéttari
byggðakjarna að ræða. Ljóst er að aðildarfélög RSÍ ættu að efla enn frekar starfsemi sína á nokkrum stöðum á
landinu og má þar helst nefna Austurland, Norðvesturland sem og Vestfirðina. Það þarf að vera áhersluatriði í
starfsemi okkar að sækja fast á þessi landsvæði og efla sýnileika RSÍ og aðildarfélaga á viðkomandi svæðum. Hér
er þó ekki hægt að sjá hvort fjöldi rafiðnaðarmanna á viðkomandi svæðum standi utan félaga en rétt er að
greina þá stöðu betur.
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Fjöldi atvinnuleitenda
Atvinnuleysi á meðal rafiðnaðarmanna gekk töluvert hratt niður eftir efnahagshrunið 2008. Þegar ástandið var
verst fór atvinnuleysið upp í ríflega 5% en þá voru 220 félagsmenn á atvinnuleysisskrá í ágúst 2009. Atvinnuleysi
hafði vart þekkst hjá félagsmönnum RSÍ til þessa tíma og var almennt mjög nærri 0% á meðan „góðæristíminn“
gekk yfir. Var það strax í júní 2011 að atvinnuleysi á meðal félagsmanna var komið niður í 3% og fjöldinn farinn
að nálgast 150 manns. Alla tíð síðan hefur dregið enn frekar úr atvinnuleysi. Það hefur á undanförnum árum
verið í kringum 1%.
Fjölmargir
félagsmanna RSÍ
Félag tæknifólks
FTR
102
56
35
23
16
17
21
hafa flust af landi
Rafiðnaðarfélag Norðurlands RFN
0
3
0
0
0
1
0
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0
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0
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5
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1
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1
2
1
0
tíma.
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137
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48
Mynd 8: Fjöldi atvinnuleitenda
Rafiðnaðarmenn
ganga auðveldlega í vel launuð störf, t.d. í Noregi, enda eru þeir eftirsóttir starfskraftar þar ytra. Íslenskir
rafiðnaðarmenn þekkja sitt fag gríðarlega vel og geta auðveldlega stýrt stórum verkefnum. Þessi staðreynd gerir
það að verkum að atvinnuleysistölur hér heima gefa ekki endilega rétta mynd af raunverulegu atvinnuleysi.
Atvinnuleitendur

Hins vegar eru engar
formlegar
skráningar
haldnar um menntun
fólks sem flytur af landi
brott. Fræðsluskrifstofa
rafiðnaðarins
hefur
skráð niður fjölda þeirra
rafvirkja sem sótt hafa
þjónustu þeirra við að
þýða réttindi yfir á
annað Norðurlandamál.
Hátt í 600 manns hafa
fengið sveinsbréf þýtt.
Það þarf ekki að þýða að
allir hafi farið utan og
staðfestir ekki fjölda
þeirra sem hafa flust af
landi brott því ekki er
gerð formleg krafa um
að menn fái þessa
staðfestingu.
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Mynd 9: Þróun á fjölda atvinnuleitenda frá 2009 til 2015

Íslenskir rafvirkjar, rafveituvirkjar og símsmiðir þurfa að sækja um DSB-vottun í Noregi ætli þeir að fá að starfa
sem sveinar þar í landi og fá greidd laun í samræmi við kjarasamninga El&IT. Þetta á ekki við um þá sem eru
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með sveinsbréf í rafeindavirkjun þar sem rafeindavirkjun tilheyrir ekki löggiltum iðngreinum í Noregi.
Rafeindavirkjar geta því gengið beint inn í störf þar ytra án þessarar vottunar. Starfsheiti rafeindavirkja er
lögverndað en ekki löggilt.
Þeir rafvélavirkjar sem hafa sótt um DSB-vottun í Noregi hafa hins vegar fengið höfnun sökum þess að menntun
þeirra er ekki þekkt í Noregi. Norðmenn vilja meina að um vélamenntun sé að ræða. Þetta hefur ekki enn
fengist leiðrétt en rík ástæða er til þess að svo verði.
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Launakönnun RSÍ 2014
Rafiðnaðarsambandið hefur fengið Capacent til þess að gera launakönnun á meðal félagsmanna í september ár
hvert frá 2006. Mikill og góður gagnabanki hefur með þessu móti myndast sem er aðgengilegur félagsmönnum í
gegnum vefsíðu RSÍ. Mögulegt er að fylgjast með þróun dagvinnulauna, heildarlauna, fjölda vinnustunda og
fleiri þátta og mikilvægt er að halda þessari vinnu áfram.
RSÍ hefur þó verið gagnrýnt fyrir það að niðurstöður þessarar könnunar séu of háar, dagvinnuhluti launa hafi
verið úr takti við raunveruleikann. Í kjölfar þeirrar gagnrýni var ákveðið að greina betur hvaða hópur svaraði
þessari könnun, hvaða atvinnugrein þeir tilheyrðu. Skipt var niður á byggingageirann, fjarskiptageirann,
þjónustu, upplýsingageirann og svo framvegis.
Bersýnilega kom í ljós eftir þessa sundurliðun að byggingageirinn greiddi lægstu launin í rafiðnaði. Það staðfestir
þá gagnrýni flestra sem mæta á félagsfundi. Almennt eru það félagsmenn okkar sem vinna í byggingariðnaði og
eru dagvinnulaun þeirra með þeim lægstu hjá okkur. Þessi staða er sambærileg um allt land.
Úrtak úr félagatali er 1.500 manns, lagskipt. Fjöldi svarenda var 840 manns eða svarhlutfall upp á 57%.
Framkvæmdin er bæði í gegnum síma sem og í gegnum tölvupóst. Félagsmenn eru beðnir um að hafa
launaseðla við höndina þegar spurningum er svarað.
Þegar félagsmenn eru spurðir út í vinnutíma þá er vinnutími fólks í fullu starfi að meðaltali 186 klst. Í fullri
dagvinnu eru 173,33 klst. að meðaltali og því ljóst að almennt er nokkur yfirvinna unnin í mánuðinum.

Mynd 10: Vinnutími fólks í fullu starfi
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Fjöldi yfirvinnutíma hefur sveiflast örlítið á undanförnum árum. Árið 2008 voru yfirvinnutímar að meðaltali 31
en í fyrra voru þeir 24 klst.

Mynd 11: Yfirvinnutími fólks í fullu starfi

Mikilvægustu upplýsingarnar úr launakönnuninni fyrir RSÍ eru heildardagvinnulaun okkar félagsmanna. Einu
upplýsingarnar sem tiltækar eru á íslenskum vinnumarkaði um dagvinnulaun okkar félagsmanna fást með
launakönnun sem þessari. Skrifstofa RSÍ getur á tiltölulega einfaldan hátt nálgast upplýsingar um heildarlaun
félagsmanna en þær upplýsingar nýtast ekkert til þess að greina raunverulega stöðu okkar fólks. Markmið RSÍ er
að ná að hækka dagvinnulaun og þá þannig að fólk geti lifað mannsæmandi lífi á dagvinnulaunum í stað þess að
þurfa að vinna langan vinnudag eingöngu til að ná endum saman.
Í september 2014 voru meðaldagvinnulaun rafiðnaðarmanna 454 þúsund. Dagvinnulaunin eru þar með að
hækka um 7,1% á milli ára eða úr 424 þúsundum. Eins og sjá má í meðfylgjandi mynd þá hafa
meðaldagvinnulaun rafiðnaðarmanna hækkað um 58% frá árinu 2006 og þar af hafa laun hækkað um ríflega
24% frá árinu 2011.
Á sama tíma og dagvinnulaun hækkuðu um 7,1% á milli ára að meðaltali þá var ársverðbólga eingöngu 1,8%. Því
hefur kaupmáttur heildardagvinnulauna félagsmanna RSÍ aukist um 5,3% ef við miðum við þessar upplýsingar.
Það er gríðarlega góður árangur og þá sérstaklega þegar horft er til þess að almenn launahækkun var ekki nema
2,8%.
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Mynd 12: Heildardagvinnulaun fólks í fullu starfi

Ef rýnt er í nánari sundurgreiningu á því hver heildardagvinnulaunin eru eftir aldri, kyni, menntun eða jafnvel
búsetu þá kemur bersýnilega í ljós að dagvinnulaun hækka með hækkandi aldri. Við sjáum að laun karla eru
hærri en kvenna þegar menntun er minni en sveinspróf. Þó er vert að vekja sérstaka athygli á að laun kvenna
með sveinspróf eða meira eru töluvert hærri en karla með sömu menntun. Munar þar alls 7,4% á milli hópanna.
Það hefur lengi loðað við rafiðnaðinn að konur með sveinspróf fái greidd hærri dagvinnulaun en karlar.
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Mynd 13: Heildardagvinnulaun – fullt starf

Einnig er spurt út í hver heildarlaun félagsmanna eru en vekjum við sérstaka athygli á að þær tölur eru
samanburðarhæfar við upplýsingar úr félagakerfi RSÍ. Það hefur ætíð verið töluvert góð fylgni á milli þeirra
talna. Þessar tölur er jafnframt mögulegt að bera saman við upplýsingar frá Hagstofu Íslands og ber þeim einnig
nokkuð vel saman þó svo að það sé alltaf einhver munur. Næsta tafla sýnir hvernig heildarlaun
rafiðnaðarmanna hafa þróast á undanförnum árum. Á milli áranna 2013 og 2014 hækkuðu heildarlaun ekki
nema um 2,5% á meðan verðbólga var 1,8% eins og áður sagði. Heildarlaun rafiðnaðarmanna hafa þó hækkað
um 48,9% frá árinu 2006. Sérstök athygli er vakin á því að á sama tíma hefur yfirvinnutímum fækkað og því er
raunhækkun meiri.
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Mynd 14: Heildarlaun fólks í fullu starfi

Áhugavert er að greina heildarlaun eftir kyni sem og menntun. Það er ljóst að karlar með sveinspróf eða meiri
menntun hafa nokkuð hærri heildarlaun en konur með sömu menntun. Rétt er þó að benda á að konur með
sveinspróf eða meiri menntun unnu að meðaltali 175 klst. í mánuðinum en karlar með sambærilega menntun
unnu að meðaltali 189 klst.
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Mynd 15: Launatöflur eftir stéttarfélagi

Á mynd sextán má sjá samantekt heildardagvinnulauna eftir aðildarfélögum RSÍ. Sýnd eru 25% neðri mörk
dreifingar dagvinnulauna sem og 75% efri mörkin. Neðri hluti myndarinnar sýnir hvernig þróun launa hefur
verið á milli ára eftir aðildarfélögum. Áberandi er að félagsmenn í landshlutafélögunum eru almennt með lægri
dagvinnulaun en önnur sveinafélög sem ná yfir landið að örðu leyti. Í töflunum er einnig hægt að skoða hvernig
heildarlaun eru á milli félaga og ára.
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Mynd 16: Launatöflur eftir atvinnugrein

Árið 2013 hófum við að spyrja félagsmenn um það í hvaða atvinnugrein þeir ynnu. Flokkarnir voru ákveðnir á
þeim tímapunkti þannig að niðurstaðan gæti nýst okkur sem best til þess að greina stöðu hópanna. Þeir hópar
sem boðið er upp á eru: byggingariðnaður, fjarskiptafyrirtæki, heilbrigðisþjónusta, raforkuframleiðsla og
flutningar, stóriðja, verslun og/eða þjónusta, tækniþjónusta, tölvuiðnaður, upplýsinga- og/eða
afþreyingarþjónusta, öryggisfyrirtæki og annað.
Virkilega áhugavert er að sjá hvernig launasetning er á okkar hluta vinnumarkaðar og er, eins og áður hefur
verið komið að, ljóst að laun til dæmis í byggingariðnaði eru ekki samkeppnisfær við aðrar atvinnugreinar hjá
RSÍ. Meðaltal heildardagvinnulauna í byggingariðnaði er til að mynda ekki nema 355 þúsund á mánuði. 25%
félagsmanna í byggingariðnaði eru undir 296 þúsund krónum. Launadreifing í þessum hópi er jafnframt mjög
lítil en 25% af þeim launahæstu eru yfir 410 þúsund krónum á mánuði.
Tölvuiðnaður er sá iðnaður þar sem heildardagvinnulaun eru hvað hæst eða 579 þúsund kr. Í sama hópi eru
25% félagsmanna yfir 660 þúsund krónum og að sama skapi eru 25% félagsmanna undir 473 þúsund krónum.
Mesta launaskriðið í rafiðnaði á milli 2013 og 2014 var hjá félagsmönnum sem starfa í tölvuiðnaði en þar
mældist launaskriðið 12% í dagvinnu. Rétt er að taka fram að fjöldi félagsmanna að baki tölvuiðnaði eru 50
manns. RSÍ hvetur ætíð félagsmenn sína til þess að nýta þessar upplýsingar til að sækja hærri laun hjá
atvinnurekanda enda vilja þeir flestir vera samkeppnisfærir á markaði.
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Orlofssjóður
Nýting orlofshúsa RSÍ hefur ætíð verið mjög góð. Miðstjórn RSÍ óttaðist mjög að draga myndi verulega úr
aðsókn eftir efnahagshrunið sem hér varð 2008 en reyndin er sú að aðsókn hefur frekar aukist og nýting haldist
mjög góð. Í sumarúthlutun er gríðarleg eftirsókn að komast í orlofshús yfir besta tímann. Í meðfylgjandi töflu
má sjá hvernig nýting hefur verið í orlofshúsum okkar frá árinu 2012 til ársins 2014. Besta nýtingin hefur verið í
orlofshúsinu í Vestmannaeyjum en rétt er þó að geta þess að húsið er eingöngu leigt yfir hásumarið, að
verslunarmannahelginni undanskilinni, og því ekki marktækt sem slíkt. Það sama á við um húsin í Súðavík og
Kaupmannahöfn en þau hús eru ekki leigð allt árið. Þau hús sem ekki eru í beinni eigu RSÍ (þ.e.a.s. leigð af
öðrum aðila) eru Stykkishólmur, Kaupmannahöfn, Súðavík, Klapparholt og Vestmannaeyjar (Gufuskálar voru
leigðir til ársins 2012). Önnur hús eru í eigu RSÍ.
Orlofshúsið í Vatnsfirði er í eigu RSÍ en er ekki heilsársorlofshús sökum þess að hitaveitukerfið á svæðinu er ekki
nægilega vel einangrað. Þetta á við um alla orlofsbyggðina á svæðinu og ljóst að ef vilji er til þess að nýta húsin
allt árið þá er þörf á því að leggja í töluverðan kostnað til að einangra lagnir og hús. Á næstu árum fer að verða
grundvöllur til að skoða slíkt enda er unnið að nokkuð mikilli uppbyggingu á vegakerfinu á sunnanverðum
Vestfjörðum.
Nýting orlofshúsa

Hús
Reykjavík - íbúðir
Svignaskarð
Vatnsfjörður
Varmahlíð
Akureyri - Furulundur
Akureyri - Vaðlatún
Vaglaskógur
Einarsstaðir
Klifabotn/Illguastaðir
Klaustur - B-hús
Klaustur - lítil hús
Skógarnes - minni hús
Skógarnes - stærri hús
Skógarnes - aðalhús
Stykkishólmur
Ölfusborgir
Spánn
Kaupmannahöfn
Súðavík
Gufuskálar
Klapparholt Borgarf.
Vestmannaeyjar
Tjaldvagnar

2014
Viðm.
Dagar
2014
2.190
730
365
365
1.095
91
365
1.095
730
365
730
1.460
3.650
365
365
1.095
730
152
83
0
365
95
1.460
17.941

2013

Leiga Hlutfall Röð
2014
2014 2014
1.677
77%
4
437
60%
13
86
24%
22
255
70%
6
860
79%
3
65
71%
5
250
68%
7
378
35%
19
227
31%
20
174
48%
17
200
27%
21
908
62%
10
2.177
60%
14
221
61%
12
233
64%
9
679
62%
11
388
53%
16
85
56%
15
67
81%
2
0
235
64%
8
95
100%
1
639
44%
18
10.336 58%

Viðm.
Dagar
2013
2.190
730
365
365
1.095

Leiga
2013
1.593
413
98
207
826

365
1.095
730
365
730
1.460
3.650
365
365
1.095
730
217
83
0
365
83
1.460
17.903

132
294
224
166
155
879
2.206
211
243
726
370
186
70
0
232
79
636
9.946

2012

Hlutfall Röð
2013 2013
73%
5
57%
13
27%
19
57%
12
75%
4
36%
27%
31%
45%
21%
60%
60%
58%
67%
66%
51%
86%
84%
0%
64%
95%
44%
56%

17
19
18
15
21
10
9
11
6
7
14
2
3
8
1
16

Viðm.
Dagar
2012
2.190
730
365
365
1.095

Leiga
2012
1.735
443
88
204
815

365
1.095
730
365
730
1.460
3.650
365
365
1.095
730
217
94
94
215
94
1.460
17.869

144
328
198
133
119
856
2.230
218
192
687
335
160
77
49
154
83
636
9.884

Hlutfall Röð
2012 2012
79%
3
61%
9
24%
21
56%
12
74%
4
39%
30%
27%
36%
16%
59%
61%
60%
53%
63%
46%
74%
82%
52%
72%
88%
44%
55%

17
19
20
18
22
11
8
10
13
7
15
5
2
14
6
1
16

Mynd 17: Nýting orlofshúsa
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Miðstjórn RSÍ hefur ákveðið að veita afslátt af leigu orlofshúsa næstkomandi vetur á virkum dögum, þær vikur
sem aðsókn hefur reynst lítil og þar með að auka tekjumöguleika orlofssjóðs.
Í töflu 2 má sjá hver kostnaðurinn er af rekstri orlofshúsa RSÍ ásamt því að sýndur er samanburður á milli ára.
Annars vegar er sýndur kostnaður á hverja orlofsbyggð eftir stærð húsa en síðan er fundinn kostnaður á hvert
hús (meðaltal kostnaðar af sambærilegum húsum).

Reykjavík
R1
Svignaskarð
V1
Vatnsfjörður-Flókal.
V2
Varmahlíð
N4
Akureyri - Furulundur N2
Akureyri - Vaðlatún
N3
Vaglaskógur
N1
Einarsstaðir
A1
Klifabotn
A3
Klaustur - B-hús
S4
Klaustur - lítil hús
S8
Skógarnes - minni hús S6
Skógarnes - stærri hús S9
Skógarnes - stóra húsið S7
Stykkishólmur
V4
Ölfusborgir
S1
Tjaldvagnar
T1
Spánn
U1
Kaupmannahöfn
K3
Súðavík
V5
Klapparholt - Borgarf. V7
Vestmannaeyjar
S10

6
2
1
1
3
1
1
3
2
1
2
4
10
1
1
3
15
2
1
1
1
1

HeildarHeildarTekjur á
tekjur 2014 gjöld 2014 hús 2014
5.625.124
1.540.200
258.000
1.224.600
3.053.900
622.600
1.231.100
1.288.000
708.600
549.000
513.000
3.576.100
10.908.400
2.288.000
1.057.500
2.305.200
1.677.681
2.541.500
1.833.000
301.100
1.145.600
532.200

5.360.217
6.317.913
1.413.771
1.312.250
2.415.756
952.837
1.211.725
3.158.995
1.143.036
497.165
499.034
9.578.436
25.059.936
3.719.848
2.242.400
4.215.875
637.208
1.670.845
1.800.564
732.000
4.189.636
763.902

Skógarn- Tjaldst/golfv.TJA
3
3.980.795
6.775.249
Meðaltal
66 48.761.200 85.668.598
Mynd 18: Tekjur og gjöld á hvert orlofshús

937.521
770.100
258.000
1.224.600
1.017.967
622.600
1.231.100
429.333
354.300
549.000
256.500
894.025
1.090.840
2.288.000
1.057.500
768.400
111.845
1.270.750
1.833.000
301.100
1.145.600
532.200

Gjöld á
hús 2014

Leiga sem
hlutfall af
rekstrarkostnaði
2014

Meðaltal
2007 - 2012

Fjöldi húsa á
ársgr.

Áhugaverðast er að greina hversu há leigan er sem hlutfall af rekstrarkostnaði húsanna og sýnir taflan hvernig
þróun leigu sem hlutfalls af kostnaði hefur verið á milli ára og síðan fimm ára meðaltal þar á undan. Að
tjaldvögnum undanskildum stóð leiga best undir rekstri íbúðanna á Spáni á síðasta ári eða 152% af
rekstrarkostnaði. Þarnæst eru orlofsíbúðirnar í Furulundi á Akureyri með leigutekjur upp á 126% af
rekstrarkostnaði.

2013

893.370
3.158.957
1.413.771
1.312.250
805.252
952.837
1.211.725
1.052.998
571.518
497.165
249.517
2.394.609
2.505.994
3.719.848
2.242.400
1.405.292
42.481
835.423
1.800.564
732.000
4.189.636
763.902

105%
24%
18%
93%
126%
65%
102%
41%
62%
110%
103%
37%
44%
62%
47%
55%
263%
152%
102%
41%
27%
70%

86%
51%
27%
68%
142%
0%
74%
56%
39%
95%
42%
30%
34%
62%
47%
67%
241%
78%
82%
36%
34%
51%

111%
47%
28%
105%
149%
0%
86%
37%
59%
75%
60%
31%
49%
65%
52%
56%
232%
115%
48%
37%
0%
0%

1.326.932 2.258.416
738.806 1.298.009

59%
57%

80%
56%

98%
59%

Að meðaltali eru leigutekjur 57% af rekstrarkostnaði húsanna en eins og nýtingarskýrslan sýndi þá er
meðalnýting orlofskerfis RSÍ samtals 58%. Því má gera ráð fyrir því að ef mögulegt er að auka nýtingu húsanna
þá stæðu leigutekjur betur undir rekstrarkostnaði.
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Styrktarsjóður
Styrktarsjóður RSÍ er einn mikilvægasti sjóðurinn fyrir félagsmenn. Styrktar- og sjúkrasjóður sér 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 viðkomandi. Eins og sjá má í töflu þrjú hafa sjúkradagpeningar aukist 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 séu börn félagsmanna undir 18 ára aldri og greiðist ákveðin upphæð til fyrsta barns og
síðan hluti til hvers barns umfram eitt.

Styrktarsjóður RSÍ
Styrkir
Sjúkradagpeningar
Eingr. dánarbætur
Sjúkran. og sjúkraþjálfun

2014
89.592.487
9.017.224
5.866.500

2013
96.075.222
6.351.266
6.163.050

2012
86.554.367
12.957.990
5.992.500

2011
89.294.026
3.357.280
5.488.280

2010
55.072.324
12.172.370
5.210.390

Lækniskostnaður
Ferðastyrkir
Líkamsr. og forvarnarstarf
Gleraugnastyrkir
Styrkir v. atv.lausra
Jólastyrkur
Aðrir styrkir

9.159.503
241.000
25.573.364
6.142.177
141.855
403.200
1.184.050

7.159.533
224.000
25.314.371
5.797.139
12.000
1.077.894
2.254.680

5.350.036
470.440
21.498.108
5.966.560
186.990
1.092.000
1.950.000

7.235.541
251.460
20.998.888
6.157.992
1.743.747
1.609.500
2.029.708

7.252.771
108.000
20.954.731
5.532.501
2.002.121
840.000
1.698.673

Samtals
Breyting frá fyrra ári

147.321.360 150.429.155 142.018.991 138.166.422 110.843.881
-2%
6%
3%
25%

Mynd 19: Styrktarsjóðsgreiðslur

Á undanförnum árum hefur markvisst verið vakin athygli á styrkjum sem styrktar- og sjúkrasjóður veitir til
félagsmanna. Sérstaklega má sjá aukningu í líkamsræktarstyrkjum en árið 2013 var hámarksstyrkur hækkaður
úr 20.000 á ári upp í 25.000 kr.
Frá árinu 2008 hafa verið veittir styrkir til félagsmanna sem eru í atvinnuleit. Annars vegar eru veittir styrkir
vegna námskeiða sem atvinnuleitendur sækja í Rafiðnaðarskólanum. Það þekkist einna best í
rafiðnaðargeiranum hversu miklu máli eftirmenntun skiptir. Það eitt að geta sótt námskeið til þess að efla sig í
starfi skiptir okkar fólk miklu máli þegar á reynir. Það auðveldar að sækja í ný og fjölbreytt störf.
Jafnframt eru veittir jólastyrkir til félagsmanna sem eru í atvinnuleit. Þeir styrkir eru breytilegir að upphæð eftir
fjölda þeirra barna sem félagsmaður hefur á framfæri. Hámark þessa styrks tekur jafnframt mið af þeirri
upphæð sem Atvinnuleysistryggingasjóður heimilar atvinnuleitendum að hafa í tekjur umfram
atvinnuleysisbætur. Afar mikilvægt er fyrir viðkomandi félagsmann að fylgjast með þeim upphæðum sem sóttar
er um, fari upphæð upp fyrir hámark sem sett er þá verður viðkomandi að endurgreiða atvinnuleysisbætur
síðar.
#MannsaemandiLaun2015!
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Fjölskylduhátíð RSÍ 2014
Fjölskylduhátíð RSÍ var haldin dagana 20. – 22. júní 2014 á Skógarnesi við Apavatn. Dagskráin var með nokkuð
hefðbundnu sniði líkt og undanfarin ár. Dagskráin hófst með bíóleiknum þar sem plastboltum er dreift um
svæðið og börnin hlaupa um það og finna bolta. Þegar barn hefur fundið bolta fær það vinning, t.d. miða í
kvikmyndahús. Hátt í 100 vinningar hafa verið í boði og ljóst að leikurinn hefur vakið mikla lukku hjá börnunum
enda vakna þau fyrir allar aldir og hefja leit. Leikurinn virðist þó ekki vera almennt jafn vinsæll hjá foreldrum
enda þurfa þeir að hefja daginn af fullum krafti við leitina með börnunum en það er einmitt markmið með
hátíðinni að stuðla að aukinni samveru fjölskyldna.
Víðavangshlaupið er alltaf jafn vinsælt en í þetta skiptið var ákveðið að færa hlaupið af veginum í kringum
tjaldsvæði A. Við höfum upplifað síðustu tvö ár fyrir þessa hátíð að óhöpp hafa orðið á veginum með þeim
hætti að börn hafa dottið og meiðst frekar illa við það að lenda á olíumölinni. Það var því ákveðið að færa okkur
til á mýkri jarðveg. Tókst hlaupið afar vel til og var umtalað hversu mikið skemmtilegra var að hafa hlaupið á
þessum stað enda hafa foreldrar betri yfirsýn yfir svæðið og sjá börnin hlaupa alla leið. Verðlaunapeningar voru
afhentir öllum þátttakendum eftir hlaupið.
Góð þátttaka var í fótboltamótinu líkt og undanfarin ár en þess ber þó að geta að færri voru á hátíðinni þetta
árið og því mikið rýmra um alla gesti á svæðinu. Sást markverður munur á þátttökunni í fótboltanum sökum
þessa. Baráttan var samt sem áður mikil enda vinsælt að ná sigri í mótinu og fá að launum verðlaunabikar.
Boðið var upp á pylsur og ís eftir að formlegri dagskrá dagsins lauk. Kvöldskemmtun hófst kl. 20.30 þar sem
verðlaun voru afhent fyrir veiðikeppni, golfkeppni og fótboltamótið. Hljómsveitin Buff lék síðan fyrir dansi um
kvöldið.
Árið 2015 mun Félag íslenskra símamanna halda upp á 100 ára afmæli félagsins og gera má ráð fyrir því að
boðið verði upp á fjölbreytta og skemmtilega dagskrá á hátíðinni. Hátíðin verður haldin dagana 19. – 21. júní.

#MannsaemandiLaun2015!
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Virk – starfsendurhæfingarsjóður
Frá 1. ágúst 2009 hefur Rafiðnaðarsambandið verið í samstarfi við VIRK starfsendurhæfingarsjóð. Hlutverk
sjóðsins er að aðstoða fólk sem lendir í langvinnri fjarveru frá vinnu vegna veikinda eða slysa. Félagsmönnum
Rafiðnaðarsambandsins stendur þessi þjónusta til boða ef starfshæfni þeirra er skert vegna veikinda eða
heilsubrests. Þeir sem telja sig þurfa á þessari þjónustu að halda geta pantað sér tíma hjá ráðgjöfum
Rafiðnaðarsambandsins í starfsendurhæfingu.
Á Stórhöfða eru starfandi þrír ráðgjafar: Hlín Guðjónsdóttir, Rakel Björk Gunnarsdóttir og Sigrún Sigurðardóttir.
Ráðgjafar sinna hefðbundinni starfsendurhæfingu en auk þess eru Hlín og Rakel í sérverkefnum tengdum
geðheilbrigðisþjónustu á vegum VIRK. Hlín hefur viðveru einu sinni í viku á Hvítabandinu og Rakel á
Kleppsspítala.
Tilgangur þjónustu VIRK er að aðstoða fólk við að komast til vinnu. Um er að ræða markvissa ráðgjöf sem snýr
að starfsendurhæfingu og krefst fullrar þátttöku viðkomandi einstaklings. Þjónustan er ferli sem felur í sér
greiningu á stöðu og möguleikum eftir verkferlum VIRK. Miðað er við að einstaklingur sé með vottaðan
heilsubrest frá lækni þegar hann kemur til VIRK. Ráðgjafar starfa alltaf í samráði við lækni og því getur verið til
mikilla bóta og sparað talsverðan tíma ef læknir sendir með einstaklingi stutt læknabréf eða aðrar upplýsingar
sem hann telur að geti gagnast í starfsendurhæfingu viðkomandi einstaklings.
Markmið starfseminnar er að efla færni og vinnugetu til að draga úr líkum á því að launafólk hverfi af
vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku. Áhersla er lögð á að efla virkni einstaklingsins, auka vinnugetu og
varðveita vinnusamband hans, ef það er til staðar.Einnig hefur verið lögð áhersla á að skoða þá þætti í
vinnuumhverfinu sem hafa áhrif á starfsgetu einstaklingsins til að aðstoða hann við að viðhalda vinnugetu sinni
og þá möguleikum á að vera virkur á vinnumarkaði.
Á árinu 2014 voru 139 ný einstaklingsmál skráð í þjónustu hjá ráðgjöfum á Stórhöfða 27 sem er fjölgun um 58
ný einstaklingsmál á milli ára. Fjölgunin skýrist að hluta til vegna aukningar á stöðugildum ráðgjafa. Sama ár
útskrifuðust 48 manns úr þjónustu. Heildarfjöldi í þjónustu í lok árs 2014 var 129 manns.
Þegar horft er til framfærslu þeirra sem koma inn í þjónustu til ráðgjafa eru 64 % þeirra með laun á
vinnumarkaði eða fá sjúkradagpeninga frá stéttarfélagi. Við útskrift eru 73% sem fara í launaða vinnu,
atvinnuleit eða lánshæft nám.

#MannsaemandiLaun2015!
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Erlent samstarf
NEF
Rafiðnaðarsamböndin á Norðurlöndum hafa staðið að samstarfi um áratuga skeið en mjög mikið samstarf er á
milli þeirra hefur skilað félagsmönnum töluverðum ávinningi þegar sækja þarf um vinnu eða nám á milli landa.
Með tiltölulega tíðum fundarhöldum hefur tekist að leiðrétta misskilning eða vandamál sem komið hafa upp í
samskiptum þjóðanna. Gott dæmi er einfaldur misskilningur sem byggður er á tungumálaörðugleikum og
þýðingum á menntun manna. Það er stigsmunur á því að vera rafvirkjameistari á Íslandi og óska eftir því að
starfa sem rafvirkjameistari í Noregi þar sem ólíkt nám er að baki réttindunum og ólíkrar ábyrgðar krafist af
viðkomandi.
Því er mikilvægt að þegar menn sækja um DSB-vottun í Noregi að sækja um leyfi til að starfa sem rafvirki eða
rafiðnaðarmaður, eftir atvikum, en ekki meistari. Íslenskir rafiðnaðarmenn eru mjög eftirsóttir í Noregi sökum
mikillar og breiðrar þekkingar og mikillar færni.
Almennt fundar stjórn NEF (formenn Rafiðnaðarsambanda hvers lands fyrir sig) tvisvar til þrisvar sinnum á ári.
Fundarstaður færist á milli landa hverju sinni. Á þessu starfsári hafa verið haldnir fjórir fundir þar sem málefni
rafiðnaðarmanna hafa verið rædd, að þingi NEF meðtöldu.
Í júní 2014 var haldinn fundur í St. Pétursborg í Rússlandi að beiðni rússneska Rafiðnaðarsambandsins en þeir
hafa verið í nokkru sambandi við norska og finnska Rafiðnaðarsambandið sökum þess að rússneskir
rafiðnaðarmenn sækja störf í Noregi og Finnlandi.
Mjög vel var tekið á móti stjórn NEF í húsakynnum rússneska Rafiðnaðarsambandsins í St. Pétursborg. Á
fundinn mætti á annan tug trúnaðarmanna víðs vegar af svæðinu í kringum borgina en flestir
trúnaðarmannanna voru frá orkufyrirtækjum þar í kring. Helstu fyrirspurnir sem komu fram sneru í upphafi að
Íslandi en þó nokkuð mikið var spurt út í aldur formanns RSÍ og skipulagsmál RSÍ. Kom það mörgum á óvart að
ungur maður sinnti þessu embætti en það verður að viðurkennast að aldur þeirra fulltrúa sem voru á staðnum
var væntanlega að meðaltali vel yfir 55 ár.
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Rússar höfðu mikinn áhuga á að fræðast um starfsemi NEF og hvernig okkur hefði tekist að byggja upp öflugt
tengslanet okkar á milli. Þótti þeim mikið til koma um hvernig uppbygging samræmds menntakerfis hefði tekist.
Lykilástæða fundarins var síðan að ræða störf og vinnumarkaði Norðurlandanna. Eins og áður sagði er
töluverðir fólksflutningar á milli Rússlands og Finnlands en jafnframt Noregs. Eðli málsins samkvæmt þar sem
löndin liggja saman. Skiptir þá miklu máli að verkalýðsfélögin geti á auðveldan hátt miðlað upplýsingum sín á
milli komi upp einhver vandamál.
Í upphafi árs 2015 var þing NEF haldið í Stokkhólmi. Þingið er haldið annað hvert ár og hafði Jonas Wallin,
formaður sænska Rafiðnaðarsambandsins, sinnt því embætti næstu tvö ár á undan. Að þessu sinni var komið að
Íslandi að taka við formannskeflinu. Kristján Þórður, formaður RSÍ, tók við sem formaður NEF og tilheyrir
formannssætið Íslandi næstu tvö árin.
Hjá NEF eru starfandi tvær vinnunefndir, vinnuumhverfisnefnd og menntanefnd. Í vinnuumhverfisnefndinni
sinnir Ísleifur Tómasson formennsku á meðan Ísland leiðir hópinn. Í menntanefndinni varð það niðurstaða
hópsins að Are Solli sinnti formennsku næstu tvö árin.

BWI
RSÍ er aðili að Alheimsbyggingasamtökunum BWI (Building workers International). Ekki er um stjórnarsetu að
ræða og samskipti lítil. Þing BWI hafa verið sótt hingað til en ákveðið var að sækja ekki þing BWI árið 2013
sökum þess að kjaraviðræður voru yfirstandandi hér heima. Samskipti hafa ekki verið beint við BWI á líðandi
starfsári.

Global power trade unions
Árið 2013 hófu rafiðnaðarsambönd víðs vegar í heiminum að hittast til þess að ræða málefni rafiðnaðarmanna.
Fyrri fundurinn var haldinn á Írlandi en sá seinni sem haldinn var árið 2014 var haldinn í Helsingjaeyri í
Danmörku. Þeir sem hafa verið drifkraftar í þessum samráðsvettvangi eru Danir, Írar, Ástralir og
Bandaríkjamenn. Báðir fundirnir voru vel sóttir af fólki af ýmsum þjóðernum. Auk þeirra sem þegar hafa verið
taldir upp hafa Íslendingar, Norðmenn, Svíar, Finnar, Kósívóar, Rússar og Mexíkóar sótt fundina svo einhverjir
séu nefndir.
Mikil áhersla hefur verið lögð á það af hálfu NEF-félaganna að ekki sé verið að búa til ný alheimssamtök heldur
að gera tengslanetið þéttara. Lögð hefur verið áhersla að reyna að ná tengingu við allar þjóðirnar og að
viðkomandi lönd séu tengd alheimssamtökum á borð við BWI.
Baráttumál hafa verið nokkur, fyrsta sameiginlega baráttumálið voru samstöðumótmæli víðs vegar í heiminum
þar sem brotum á félögum okkar í Mexíkó var mótmælt. Mótmæli voru haldin fyrir utan sendiráð Mexíkós þar
sem það var mögulegt.
Jafnframt hafa aðilar sameinast gegn brotum Kone-lyftna í Ástralíu en þar í landi var kerfisbundið brotið á
starfsmönnum sem unnu við lyftuiðnaðinn. Með samstilltum átökum víðs vegar tókst að stöðva þessi brot.
Næsti fundur GPTU verður haldinn í Sydney í Ástralíu. Mikil umræða varð um það hvort Ísland gæti sótt þessa
ráðstefnu sökum þess hversu langt væri til Ástralíu. Eftir miklar umræður í miðstjórn RSÍ var ákveðið að eðlilegt
væri að við sæktum fundinn enda væri afar óeðlilegt að við krefðumst þess að Ástralir kæmu tvisvar til Evrópu á
þennan fund ef við gætum ekki heimsótt þá.
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NBTF
RSÍ er aðili að Norrænu byggingamannasamtökunum (NBTF) og hefur verið lengi. Mikil umræða hefur verið í
NBTF um það hvort þessi samstarfsvettvangur sé tímaskekkja sökum þess að flest þau málefni sem séu rædd í
NBTF tilheyri Evrópusambandsmálum og í raun mikill undirbúningsvettvangur fyrir fundi Evrópusamtakanna í
Brussel. Haldnir hafa verið fundir þar sem þessi málefni hafa verið rædd í þaula. Ekki hefur fengist niðurstaða
um að hætta þessu samstarfi enda skiptir það Norðurlöndin miklu máli að ræða saman. Lagt hefur verið til að
NBTF-samtökin verði sambærileg NEF-samstarfi rafiðnaðarmanna enda sjá menn hversu vel það samstarf
virkar.
NBTF-samtökin eru fjölmennari en NEF og erfitt gæti reynst að hafa nákvæmlega sama fyrirkomulag og í NEF.
Fleiri greinar eru þarna undir og fjölbreytileikinn því meiri.
Ákveðið var að ræða þessi mál enn frekar í framtíðinni en í nóvember 2014 lét Per Skau af störfum sem
framkvæmdastjóri NBTF, af persónulegum ástæðum, og var Christer Walivara ráðinn í hans stað. Christer hefur
lengi unnið í verkalýðsmálum og sinnti á tímabili ungliðastarfi NBTF. Hann hélt meðal annars utan um
ungliðafund NBTF í Finnlandi 2009 sem tveir fulltrúar RSÍ sátu.
RSÍ, Samiðn og SGS eru aðilar að NBTF. RSÍ og Samiðn hafa skipst á að sækja stjórnarfundi sem hefur verið skipt
niður á fjögurra ára tímabil. Síðastliðin fjögur ár hefur Samiðn haldið utan um þessi samskipti að mestu leyti.

EBTF
RSÍ og Samiðn eru aðilar að Evrópsku byggingamannasamtökunum. RSÍ hefur sinnt því undanfarin fjögur ár að
sækja fundi í EBTF. Ekki hefur verið lögð megináhersla á að sækja þessa fundi í Brussel og Lúxemborg sökum
anna. Fundirnir hafa iðulega rekist á við stærri fundi hér heima og hefur formaður lagt meiri áherslu á að sinna
innlendum málefnum í stað þessara. Almennt er tímafrekara að sækja fundi suður í Brussel og Lúxemborg
sökum þess að fundirnir eru iðulega tveir samliggjandi dagar og nauðsynlegt er að taka einn til tvo ferðadaga
þegar ekki er beint flug þangað suður eftir. Formaður RSÍ hefur ekki farið á fund í EBTF síðastliðið starfsár.

UNI Global
RSÍ er aðili að UNI Global og hefur það samstarf fyrst og fremst verið í gegnum Félag íslenskra símamanna og
Félag tæknifólks í rafiðnaði. Þing UNI Global var síðast haldið í Höfðaborg í Suður-Afríku og fóru þrír fulltrúar frá
RSÍ á þingið. Landssamband íslenskra verslunarmanna og Bankamenn eru aðilar að UNI hér á landi og sóttu
þingið tveir fulltrúar frá LÍV/VR og einn frá Bankamönnum.
Var þetta fjórða þing UNI og var það með þeim stærri sem haldin eru en ríflega 2.000 manns sátu þingið og
gefur það augaleið að umfangið var mikið. RSÍ hefur áður sótt þessi þing en þetta er það fjölmennasta enn sem
komið er. Forsvarsmenn aðildarfélaga RSÍ nýttu sér þetta tækifæri og náðu betri tengslum við sínar greinar
innan UNI.

UNI ICTS norden
FÍS hefur lengi verið aðili að UNI ICTS og voru samskipti þar mikil áður en FÍS gekk í RSÍ á sínum tíma. UNI ICTS er
í tölvu- og símageiranum og eru málefni sem þar eru til umræðu tengd starfsemi þeirri er félagsmenn FÍS sinna
hér á landi. Vinna í símaþjónustu, símsvörun og slíkt.
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UNI MEI
FTR hefur verið að vinna að því að tengjast alþjóðasamtökum á undanförnum árum og hefur náð nokkurri
tengingu inn í UNI MEI. UNI MEI stendur fyrir media, entertainment & arts. Þessi hópur tengist því
sambærilegum verkefnum og félagsmenn FTR sinna hér heima.
MEI-hópurinn innan UNI er þó ekki eins rótgróinn og ICTS og hefur því reynst nokkuð snúið að ná tengingum inn
í samtökin en merkilegt nokk á 2.000 manna þingi var það fyrsti maðurinn sem Íslendingarnir hittu sá aðili sem
veitir þessum málaflokki forstöðu. Jakob, formaður FTR, náði þar með að setja sig í meiri tengingu við
umræddan hóp og bindum við miklar vonir við að samskiptin verði enn meiri í framtíðinni.

Skýrsla stjórnar Rafiðnaðarskólans fyrir árið 2014
Rafiðnaðarskólinn ehf. er í jafnri eigu RSÍ (Rafiðnaðarsamband Íslands) og SART (Samtök rafverktaka).
Stjórn Rafiðnaðarskólans fyrir árið 2014 var þannig skipuð: Ásbjörn Jóhannesson frkvstj. SART, Ásmundur
Einarsson, Sigurður Sigurðsson frá Landsneti og Ásvaldur Kristjánsson frá Landspítala. Varamenn eru Helgi
Rafnsson frá Rafholti, og Hafliði Sívertsen frá 365 miðlum.
Sigurður Sigurðsson er formaður stjórnar skólans og mun gegna því embætti þar til á aðalfundi 2016 en þá mun
fulltrúi SART í stjórninni taka við formennskunni næstu tvö árin á eftir.
Stjórnin hélt 9 stjórnarfundi á árinu 2014 auk aðalfundar. Stjórn skólans heldur að jafnaði fundi fyrsta mánudag
hvers mánaðar. Fundartíma er hliðrað til ef þurfa þykir.
Starfsmenn skólans 2014 voru sjö í tæplega 6 stöðugildum, fjórir í fullu starfi, tveir í 50% starfi og einn í 60%
starfi. Fimm starfsmanna kenna jafnframt á námskeiðum í skólanum. Þar fyrir utan sinntu 24 utanaðkomandi
kennarar kennslu. Eru þessir verktakakennarar ýmist að kenna í verkmenntaskólum eða starfandi á
verkfræðistofum og opinberum stofnunum. Það hefur verið talinn mikilvægur þáttur í starfsemi
Rafiðnaðarskólans og nemendum hans til góðs að eiga kost á því að njóta framlaga frá þessum utanaðkomandi
kennurum sem að eru í nánum tengslum við atvinnulífið og skólaumhverfið, þar sem það ýtir undir og beinlínis
tryggir eins og hægt er að nýjustu áherslur í framþróun í tækni og öryggismálum skila sér inn í skólastarfið.
Árið 2014 voru haldin 88 fagnámskeið og var fjöldi nemenda 799 sem gerir um 9 á námskeið sem er mjög góð
aðsókn. Það vantar þó nokkuð upp á að meðaltali í aðsókn síðustu ára sé náð en aðsóknin er á uppleið og ekki
munar miklu í fjölda námskeiða. Í þessu sambandi ber þess þó að geta að haldin voru nokkuð fleiri eins dags
námskeið 2014 en árið á undan. Má gera ráð fyrir því til framtíðar litið að sú þróun haldi áfram í auknum mæli.
Hér á eftir má sjá þróun aðsóknar í Rafiðnaðarskólann síðustu ár.
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Mynd 20:Yfirlit aðsóknar að skólanum
Fjöldi:
Nemenda
Námskeiða
Fyrirlestra
Þátttak.

2007
815
88

2008
729
80

2009
1118
112

2010
827
85

2011
1072
100

2012
1002
98

2013
741
79
4
165

2014
799
88
5
212

Heimild: Rafiðnaðarskólinn

Á árinu voru haldnir fimm kynningarfundir en á þeim er leitast við að vera með það nýjasta í tækni eða þeim
málaflokkum sem snerta starfssvið þeirra félaga sem eru í RSÍ og SART. Þeir eru að jafnaði haldnir fyrsta
miðvikudag í mánuði á starfstíma skólans og hefur ásókn aukist jafnt og þétt. Sérstaklega var áhugi félagsmanna
áberandi mikill þegar kynning á rafbílum fór fram.
Á árinu var töluvert um námskeið fyrir starfsmenn veitufyrirtækja og álvera en þar er um stóran og fjölbreyttan
hóp að ræða sem hefur ákaflega mismunandi þarfir varðandi endurmenntun þar sem um er að ræða fyrirtæki
með mismundandi eignarhald og þá jafnvel um leið mismunandi áherslur varðandi öryggisþætti er varða
starfsemina.
Alltaf eru dæmi um það að námskeið séu felld niður vegna ónógrar þátttöku en á árinu voru haldin þó nokkur
námskeið þar sem nemendur voru fjórir til sex. Það skýrist af því að ekki er æskilegt að fella niður sama
námskeiðið mörgum sinnum í röð, bæði vegna þess að uppfylla þarf þarfir þeirra sem eru í meistaranáminu og
eins það að hætta er á að aðsókn í þau dali og erfitt getur verið að rífa hana upp aftur.
Reynt er sem kostur er að koma til móts við þá félagsmenn innan RSÍ og SART sem æskja þess að sækja
námskeið í skólanum og eru þá sett námskeið á dagskrá, aðkeypt eða búin til innan skólans, en það tekur alltaf
einhvern tíma að koma nýjum námskeiðum á dagskrá. Í mörgum tilfellum er ekki annað hægt fyrir nemendur
en að sækja námskeið út fyrir skólann og voru t.d. um 20 styrkir veittir á síðasta ári vegna námskeiða utan hans.
Talsvert bar á því fljótlega eftir hrun að atvinnulausir félagsmenn kæmu á námskeið en það var þeim að
kostnaðarlausu en segja má að því sé lokið. Auk þess skilaði sér á árinu lítið sem ekkert úr
„raunfærnimatsátakinu“ og ekkert frá VIRK.
Aðsókn nýnema í meistaraskóla rafiðna hefur dalað undanfarin ár. Það má örugglega að einhverju leyti skýra
með þeim fjölda félagsmanna sem starfar erlendis. Veldur þessi þróun smá áhyggjum þar sem þetta er ríkur
þáttur í starfsemi skólans auk þess sem regluleg endurnýjun þarf að vera til staðar. Talsvert hefur verið unnið í
því að reyna að virkja þá sem skilgreindir hafa verið „óvirkir“, þ.e.a.s. hafa stoppað í náminu enda eiga þeir oft á
tíðum tiltölulega lítið eftir til að ljúka náminu.
Hér á eftir má sjá þróunina yfir aðsókn í meistaranám rafvirkja. Lítið sem ekkert er um það að rafeindavirkjar
sæki í meistaranámið, að jafnaði einn á ári undanfarin ár, og hefur ekki fengist tilhlýðileg skýring á þessari
þróun.

Mynd 21: Yfirlit yfir aðsókn í Meistaraskóla rafvirkja og þá sem hlotið hafa löggildingu MVS
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Heimild: Rafiðnaðarskólinn og Mannvirkjastofnun

Rafiðnaðarskólinn hefur undanfarin ár tekið þátt í átakinu „Fræðslustjóri að láni“ en það verkefni gengur út á að
lána út mannauðsráðgjafa sem er sérhæfður í vinnustaðafræðslu og óformlegri menntun til fyrirtækja.
Ráðgjafinn fer yfir fræðslu- og þjálfunarmál viðkomandi fyrirtækis og gerir greiningu á þörfum þess í samvinnu
við stjórnendur og starfsfólk.
Þetta átak hefur gagnast vel til þess að ná til okkar félagsmanna í fyrirtækjum sem ekki eru hefðbundin
rafverktakafyrirtæki og ber vitni um góðan gang í námskeiðshaldi fyrir okkar félagsmenn sem starfa hjá Alcoa og
fyrirtækjum sem þjónusta það.
Talsverðu fé var á árinu varið í tækjakaup og var fjárfest í búnaði til kennslu í loftstýringum, búnaði í
iðnstýringum og í tölvustofu ásamt því að keyptur var búnaður til kennslu á veikstraumssviði. Einnig hefur jafnt
og þétt verið fjárfest í búnaði til kennslu í forritanlegum raflagnakerfum, KNX, en sá búnaður er notaður til
kennslu í samvinnu við Fjölbrautaskólann í Breiðholti.
Menntaráðstefna var haldin hér í Rafiðnaðarskólanum síðastliðið haust þar sem leitast var við að móta áherslur
í starfsemi Rafiðnaðarskólans inn í framtíðina. Stjórnir SART og RSÍ eiga eftir að fara yfir samantekt
ráðstefnunnar og ræða framhaldið. Ásamt því að ræða stefnu Rafiðnaðarskólans til framtíðar voru viðraðar
hugmyndir varðandi framtíðarskipan náms í rafiðngreinum í ljósi þeirra hugmynda sem fram hafa komið hjá
menntmálayfirvöldum varðandi styttingu náms í framhaldsskólum og þá þann hluta sem sneri að námi í
rafiðngreinum. Ráðstefnan var vel sótt og var það álit fundarmanna að ávallt skyldi stefnt fram á við enda ekki
annar möguleiki í stöðunni ef litið væri t.d. til þeirra framfara/nýjunga í tækni og síauknum kröfum varðandi
öryggi og umhverfismál sem ekkert lát væri á.
Húsnæði Rafiðnaðarskólans hefur sem fyrr staðið til boða við framkvæmd og afhendingu sveinsprófa ásamt
framkvæmd raunfærnimats í rafiðngreinum enda hefur verið litið á það sem eitt af hlutverkum skólans að
styðja eins og kostur er við þau mál sem snúa að menntamálum félagsmanna RSÍ og SART. Má í því sambandi
minnast á það að birgjum og öðrum aðilum sem tengjast búnaði og öryggismálum í rafiðnaði hefur verið kynnt
aðstaðan hér í skólanum og að hún standi þeim til boða.
Vert er að minna á það að Ljóstæknifélag Íslands hefur aðstöðu í húsnæði skólans, bæði til stjórnarfunda og
eins til prófana á hinum ýmsu ljósgjöfum og búnaði þeim tengdum, í aðstöðu sem þeir hafa í rými inn af
hvelfingunni á jarðhæðinni.
Febrúar 2015
F.h. stjórnar,
Stefán Sveinsson, skólastjóri
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Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins
Starfsemi Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins var með hefðbundnum hætti árið 2014.
Helstu verkþættir voru: gerð og umsjón með námssamningum, vinna við sveinspróf í raf-, rafveitu- og
rafeindavirkjun, námskrárvinna, raunfærnimati, rafbók og önnur vinna fyrir starfsgreinaráðið. Mestur tími fer í
sveinsprófin og undirbúning þeirra ásamt vinnu við raunfærnimat og mat á menntun erlendra rafiðnaðarmanna
og útgáfa á staðfestingum til íslenskra rafiðnaðarmanna sem eru að leita sér að vinnu erlendis.

Námssamningar og sveinspróf
Alls voru samþykktir 126 námssamningar í rafvirkjun (57), 6 í rafveituvirkjun (4) og 18 í rafeindavirkjun (18).
Tölurnar í sviga er fjöldi starfsþjálfunarsamninga.
Á árinu 2014 luku 86 (53 og 33) nemendur sveinsprófi í rafvirkjun, 7 luku prófi í rafveituvirkjun og 19 (9+10)
luku sveinsprófi í rafeindavirkjun.

Raunfærnimat
Í raunfærnimati voru 37 (13+24) þátttakendur sem fóru í 198 (49+149) matsviðtöl og fengu 150 (33+117)
áfanga metna upp á samtals 382 (87 + 295) einingar.
Á þessu ári og því næsta er stefnt að því að greina betur þarfir rafiðnaðarmanna á aukinni menntun, sérstaklega
hjá þeim sem ekki hafa lokið formlegri framhaldsmenntun. Þetta er gert í tengslum við kjarasamninga en
jafnframt til þess að mæta markmiðum stjórnvalda um 2020-markmið en þar er markið sett á að á
vinnumarkaði verði þeir sem ekki hafi lokið framhaldsmenntun að loknum grunnskóla undir 10% fólks á
vinnumarkaði.

Rafbókin
Alls komu átta nýjar kennslubækur inn í Rafbók árið 2014, tæplega 800 síður. Bækurnar eru ætlaðar grunndeild
rafiðna og rafvirkjum. Þá hófst vinna við gerð öryggishandbókar. Kynningarbæklingar fyrir allar rafiðngreinar
voru gerðir og heimasíðan var uppfærð.
Það er stefna RSÍ að standa við bakið á Rafbókinni en sambandið hefur gefið loforð fyrir 6-8 milljónum í
verkefnið. Gengið var á það loforð á síðasta ári þegar 3,5 milljónir voru lagðar í verkefnið og gera áætlanir ráð
fyrir að 2,5 milljónir fari í það á árinu 2013. Það skiptir nemendur í rafiðngreinum miklu máli að fá aðgang að
kennsluefni án þess að þurfa að greiða fyrir það enda hefur ungt fólk í námi oft á tíðum ekki getu til mikilla
fjárútláta.
#MannsaemandiLaun2015!
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Á síðasta ári heimsóttu um 6300 manns heimasíðu Rafbókarinnar og voru um 12.300 flettingar. Langflestir voru
staðsettir á Íslandi þegar síðan var skoðuð. Þess ber að geta að síðan er þannig uppbyggð að flettingar þurfa
ekki að vera margar til þess að sækja efnið heldur er viðkomandi hefti fundið á síðunni og því hlaðið niður í
tölvu viðkomandi sem síðan vinnur með efnið. Það má því segja að þessi aðsókn sé gríðarlega mikil og
væntanlega eru okkar félagsmenn úti á vinnumarkaðnum jafnframt að skoða síðuna og afla sér upplýsinga.
Það er unnið að því að koma ÍST200-staðli inn á síðuna í einhverju formi þannig að hann verði aðgengilegur
félagsmönnum og öðrum notendum í formi uppflettirits eða handbókar þó svo að staðallinn í heild verði
mögulega ekki aðgengilegur sökum stífra reglna hjá Staðlaráði Íslands.
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Ályktanir miðstjórnar á starfsárinu
Ályktun miðstjórnar vegna kaupaukakerfis fjármálaráðherra
Miðstjórn Rafiðnaðarsambands Íslands mótmælir harðlega framkomnu frumvarpi til laga um breytingar á
lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 þar sem kveðið er á um að heimilt verði að greiða kaupauka til
starfsmanna fjármálafyrirtækja upp á tvöföldun árslauna. Það er stjórnvöldum til háborinnar skammar að
leggja línu um slíka óráðsíu innan fjármálafyrirtækja. Sé horft til launaþróunar undanfarinna ára sést greinilega
að launaskrið innan þessara fyrirtækja hefur verið mjög mikið í samanburði við laun á hinum almenna
vinnumarkaði.
Stjórnvöldum er í lófa lagið að draga úr misskiptingu í samfélaginu en það verður ekki gert með slíkum öfgum í
aðra áttina! Réttara væri að nýta allt mögulegt svigrúm til þess að hækka laun á almennum vinnumarkaði í stað
slíkrar óráðsíu!
Það er ekki boðlegt að stjórnvöld fari fram með þessum hætti þegar almennt launafólk þessa lands leitar leiða
til þess að skapa stöðugleika með hóflegum launahækkunum. Slíkt verður ekki gert aftur ætli stjórnvöld að vera
í fararbroddi í vegferð gegn stöðugleika.
Miðstjórn RSÍ hvetur fjármálaráðherra til að breyta frumvarpi sínu á þann hátt að bónusar eða kaupaukar geti
ekki orðið umfram hefðbundna bónusa sem mögulega þekkjast í kjarasamningum að öðrum kosti að beita sér
fyrir því að slíku kaupaukakerfi verði komið á hjá almennum launþegum hið fyrsta!

Ályktun miðstjórnar vegna fjárlaga
Miðstjórn Rafiðnaðarsambands Íslands (RSÍ) gagnrýnir harðlega áform stjórnvalda um hækkun virðisaukaskatts
á matvælum sem mun hafa mest áhrif á þá sem minnst hafa. Hækkun á nauðsynjum líkt og mat- og
drykkjarvörum, raforku, heitu vatni og bleium hefur bein áhrif á útgjöld heimilanna. Þetta eru þær vörur sem
hvað erfiðast reynist að skera niður í rekstri heimilanna enda hafa heimilin nú þegar dregið úr neyslu þeirra
vara sem mögulegt er að sleppa.
Miðstjórn RSÍ gagnrýnir jafnframt áform stjórnvalda um að draga úr verkefninu „Allir vinna“ en fyrir liggur að
endurgreiðsla virðisauka af vinnu lækkar úr 100% niður í 60%. Þegar ákveðið var að hækka þetta hlutfall var það
meðal annars gert til þess að fjölga verkefnum í viðhaldsvinnu en ekki síður til að draga úr svartri
atvinnustarfsemi. Gera má ráð fyrir að þeir sem þó hafa svigrúm til framkvæmda dragi frekar úr fyrirhuguðum
framkvæmdum eða leiti annarra leiða til að standa undir þeim kostnaði.
Miðstjórn RSÍ gagnrýnir harðlega þá ákvörðun stjórnvalda að ætla sér að auka fjárveitingu til iðn- og
verknámsskóla minna en til bóknámsskóla. Gefur það vísbendingu um að iðn- og verknám sé ekki metið til jafns
við bóknám hjá stjórnvöldum og kemur jafnframt í veg fyrir að fleiri nemendur komist að í iðnnámi. Þetta eru
þær greinar sem skortir starfsafl og þörfin fyrir iðn- og verkmenntað fólk verður meiri á næstu árum verði
ekkert að gert.
Miðstjórn RSÍ telur að eðlilegra hefði verið að ríkið hefði aflað sér aukinna tekna með öðrum leiðum en að
sækja þær í vasa þeirra sem minna hafa en þeir efnameiri njóti góðs af minni skattbyrði. Auknum útgjöldum
heimilanna verður að mæta með auknum tekjum og því verður ekki séð önnur leið en að sú hækkun verði sótt í
komandi kjarasamningum.
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