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Undanfarið ár hefur verið tiltölulega annasamt þar sem gerð

kjarasamninga tók mestan tíma í starfi RSÍ í raun frá lokum

2010 og langt inn á haustið 2011. Samningaviðræðurnar

gengu misvel eins og flestir muna þá var hinum ýmsu

málum blandað inn í viðræðurnar sem voru kjarasamn-

ingum algjörlega óviðkomandi, líkt og kvótafrumvarpið. SA

beitti setti kjarasamninga í gíslingu þegar beita átti stjórnvöld þrýstingi til þess

að falla frá breytingum á kvótamálum þrátt fyrir að launafólk almennt vilji sjá

breytingar gerðar á sjávarútvegi á þann veg að greinin greiði gjald fyrir nýtingu

á þeirri auðlind sem nýtt er. Megin áhersla rafiðnaðarmanna var sett á að auka

kaupmátt launa enda gera menn sér grein fyrir því að það skiptir miklu máli að

laun hækki umfram verðlagshækkanir. Eins og sjá má á meðfylgjandi línuriti

hefur vísitala launa hækkað töluvert umfram vísitölu neysluverðs. Frá því í maí

2011 hefur launavísitalan hækkað um 9,5% en vísitala neysluverðs um 3,5%. Ef

horft er til sama tímabils og sést á línuritinu eða frá 2010 til febrúar 2012 þá

hefur launavísitalan hækkað um 16,4% á meðan verðlag hefur hækkað um 9,6%.

Það sést því að enn sem komið er hafa laun almennt hækkað umfram verðlag og

ávinningur af kjarasamningum sést greinilega á þessum tölum.

Sá þáttur sem hefur einna mest áhrif á kjör okkar félagsmanna, hvort sem um  er

að ræða kaupmátt eða vaxtakjör heimilanna, er gengi íslensku krónunnar. Mikið

er rætt um það í dag að afnema eigi verðtryggingu enda kemur hún mjög illa við

heimili landsins á þeim tímum þegar verðbólga er mikil eins og við höfum búið

við nánast alla tíð síðan 2001. En það sem gleymist ætíð í umræðunni er hvað

tekur við þegar verðtrygging verður afnumin en líkt og bent er á þá tíðkast ekki

að nota verðtryggingu í löndunum í kringum okkur enda ekki talin þörf á því. 

Verðbólga á Norðurlöndum er að öllu jöfnu mjög lág en er í hæstu hæðum í

byrjun árs 2012 eða í kringum 2,5%, sem sagt nálægt þeim markmiðum sem

Seðlabanki Íslands setur sér en hefur ekki náð nema í örfá skipti og sjaldan

marga mánuði í röð. Hins vegar eru vextir á húsnæðislánum í sömu löndum

ÁRSSKÝRSLA RSÍ  2012

3

Inngangur formanns

Kristján Þórður
Snæbjarnarson

formaður
RSÍ

Ársskýrsla A4_Layout 1  23.4.2012  16:02  Page 3



með breytilegum vöxtum sem sveiflast í takt við stöðu efnahagsmála sem er í

raun verðbólgustig hverju sinni en þegar verðbólga er há þá hækka vextir nokk-

urn veginn til samræmis við verðbólgu til þess að slá á þenslu. 

Þetta gerir það að verkum að greiðslubyrði af lánum þeirra landa sveiflast í takt

við verðlag hverju sinni. Verðtrygging lána snýr dæminu hins vegar við, vextir

eru iðulega fastir út lánstímann en greiðslubyrði skuldarans helst nokkuð jöfn út

lánstímann. Þegar þessir vextir eru bornir saman þá ber að varast að skoða ein-

göngu daginn í dag því ef við greinum söguleg gögn þá kemur í ljós að mis-

munur á milli verðtryggðra og óverðtryggðra vaxta er sáralítill í dag en hefur

farið upp í tæp 15% þegar verðbólguskotið kom á árunum 2008-9 en fram að því

var munurinn á milli 5 og 10%. Ástæða þess að vaxtamunurinn er þetta lítill í

dag þrátt fyrir háa verðbólgu er sú staðreynd að gjaldeyrishöft eru gildandi og

það fjármagn sem er á lausu innan fjármálakerfisins er ávaxtað á neikvæðum

raunvöxtum í dag en þegar ávöxtun er með slíkum hætti getur það skilað sér

meðal annars í lægri óverðtryggðum vöxtum. 

Það er nauðsynlegt ef við ætlum að breyta lánsformi að við gerum okkur grein

fyrir því hvað tekur við ef vaxtastig helst óbreytt áfram, hvort heimilin í landinu

geti í raun og veru tekið við þeirri miklu greiðslubyrði sem hlýst af hárri

verðbólgu. Ef tekið er einfalt dæmi um vaxtaútreikning á verðtryggðum og

óverðtryggðum lánum við mismunandi verðbólgustig, fyrra dæmið miðast við

4% ársverðbólgu og 3,89% fasta vexti en summu þessara tveggja þátta í

óverðtryggðum lánum (sem í eðlilegu umhverfi telst í lægri kantinum).
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Tafla 1. Vaxtamunur verðtryggðs og óverðtryggðs láns í 4% verðbólgu.

Eins og sjá má er nánast sama upphæð greidd í vexti en munurinn er sá að í

óverðtryggða láninu stað greiðast vextirnir en með verð tryggðu láni þá

staðgreiðast vextir sem nema föstu vöxtunum en verðtryggði þáttur vaxtanna

bætist við höfuðstól lánsins og eru í raun teknir að láni út samningstímann.

Tafla 2. Vaxtamunur verðtryggðs og óverðtryggðs láns í 10% verðbólgu.

Hér er dæmi um það hvernig greiðslubyrði sveiflast í verðbólguskotinu sem

kom í upphafi árs 2009 en þá fór verðbólga upp í rúm 18% en dæmið miðar við

slétt 18% ársverðbólgu. Þarna er greiðsla á verðtryggða láninu rétt rúmum 1.000

kr hærri en í 4% verðbólgudæminu. En sé horft á óverðtryggða lánið þá hefur

mánaðarleg greiðsla hækkað um tæp 232 þúsund frá 4% verðbólgu dæminu.

Sem sagt fyrir hvert prósent sem vextir hækka þá eykst greiðslubyrðin um tæpar

17.000 kr. Það er ekki hægt að sjá hvernig heimilin í landinu sem eru skuldsett,

það er ekki óalgengt að fólk sem hefur nýlega komist út á fasteignamarkaðinn

skuldi í kringum 20 milljónir, geti tekið á móti slíkri greiðslubyrði og þeim öfga-

sveiflum sem við getum þurft að búa við. Rétt er að geta þess að sveiflur á mynt-

körfulánum voru eitthvað í líkingu við þetta og sliguðust fjölmörg heimili

undan byrðinni. 

Þetta er í grundvallaratriðum ástæða þess að verkalýðshreyfingin hefur talað

fyrir því að verðtryggingin sé nauðsynleg ef við þurfum að búa við þennan

óstöðugleika og þá háu verðbólgu sem hefur verið viðvarandi undanfarin ár.

Það sé í raun eingöngu ein leið út úr verðtryggingunni og það er með stöðug-

leika sem næst ekki nema með traustum gjaldmiðli. Það eitt að afnema

verðtrygginguna leysir ekki skuldavanda heimilanna því fleiri heimili myndu

lenda í vandræðum en eigna myndun yrði sannanlega hraðari nema lántakendur

stað greiddu vexti af verðtryggðum lánum jafnóðum.

Hins vegar má færa rök fyrir því að óverðtryggð lán myndu auka skilvirkni

stýrivaxta Seðlabanka Íslands enda hefur hækkun stýrivaxta bein áhrif á

greiðslugetu fólks eða réttara sagt hefði fólk minna á milli handanna eftir því

sem stýrivextir hækk uðu þar sem greiðslubyrði lánanna eykst. Með þessu móti
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Gjalddagi nr. Ársvextir Ársverðbólga Eftirstöðvar Afborgun Vextir Kostn. Greiðsla

Óverðtryggt lán 4 7,89% 19.875.000 41.667 130.678 120 172.465

Verðtryggt lán 4 3,89% 4% 20.073.746 42.083 65.072 120 107.156

Gjalddagi nr. Ársvextir Ársverðbólga Eftirstöðvar Afborgun Vextir Kostn. Greiðsla

Óverðtryggt lán 4 21,89% 19.875.000 41.667 362.553 120 404.340

Verðtryggt lán 4 3,89% 4% 20.307.837 42.574 65.831 120 108.405
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gæti Seðlabankinn slegið á þenslu sem tilkomin er vegna einkaneyslu. Hins

vegar spilar gengi gjaldmiðilsins enn stóran þátt og getur einn og sér valdið

mikilli verðbólgu þegar gengið veikist. 

Í byrjun árs 2013 verður önnur endurskoðun kjarasamninganna en eins og

staðan er í dag hafa forsendur heldur gefið eftir á síðustu tveimur mánuðum og

spár gera ráð fyrir hærri verðbólgu en áður var áætluð enda hefur gengi krón-

unnar veikst, en spár miðuðust við styrkingu krónunnar. Ítarlegar er fjallað um

forsendur kjarasamninga í skýrsl unni undir liðnum „Kjarasamningar“. Það er

hins vegar ljóst mál að við rafiðnaðarmenn verðum að fara yfir stöðuna á kom-

andi hausti og leggja línurnar fyrir komandi kjarasamningaviðræður hvort sem

þær verða í janúar 2013 eða þá í byrjun árs 2014. 

Þrýstingur hefur komið fram um að gera þurfi sérkjarasamninga hjá nokkrum

fyrirtækjum þar sem skilgreiningar í RSÍ – SA/SART kjarasamningnum nær

ekki nægilega vel utan um þann hóp. Ákveðin fyrirtæki hafa nýtt sér þá stöðu til

þess eins að draga úr launakostnaði umfram það sem almennt gerist á vinnu-

markaðnum að okkar mati. Það getur reynst nauðsynlegt að skilgreina betur

gólf fyrir þann hóp, ábendingar um þetta hafa komið fram á trúnaðar-

mannaráðstefnu okkar sem og á félagsfundum sem haldnir hafa verið hjá fyrir-

tækjum.

Það hefur sennilega ekki farið fram hjá neinum að umræðan sem hefur verið í

gangi á Alþingi hefur ekki alltaf verið á skynsamlegum nótum. Stjórnarmeiri-

hlutinn stendur höllum fæti þar sem töluverð sundrung er innan flokkanna þó

svo hún sé meira áberandi í öðrum stjórnarflokknum. Þau eru ófá málin þar sem

allir þingmenn stjórnarflokkanna standa saman sem heild. 

Það er jákvætt að aðildarviðræður eru hafnar við ESB en eðlilega eru ekki allir á

eitt sáttir með það en rafiðnaðarmenn hafa talið það vera nauðsynlegt fyrir

þjóðina að fara í viðræður við ESB til þess að geta vegið og metið kosti og galla

þess að ganga í sambandið. Það eru stór og veigamikil málefni sem við verðum

að fá botn í en það fæst ekki með karpi á Alþingi Íslendinga án þess að ræða við

ESB um okkar málefni. Að viðræðum loknum getur þjóðin í fyrsta skipti gert

upp hug sinn um hvort innganga sé ákjósanlegur kostur eða ekki.
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Ný miðstjórn var kosin á síðasta þingi RSÍ sem haldið var í lok apríl 2011. Tölu-

verð endurnýjun varð á miðstjórnarmönnum en Kjörtímabil miðstjórnar hófst

með látum en 

Framkvæmdastjórn:

Formaður: Kristján Þórður Snæbjarnarson FRV

Varaformaður: Stefán Sveinsson FÍR

Ritari: Helgi Jónsson RFN

Gjaldkeri: Jens Ragnarsson FÍR

Meðstjórn: Grétar Birkir Guðmunsson FÍS

Meðstjórn: Jakob Tryggvason FTR

Miðstjórn:

Aðalmenn: Varamenn:

Andri Jóhannesson FRV Brynjar Hermannsson RFN

Bára Halldórsdóttir FRV Brynjar Ingi Magnússon FÍS

Einar Kristinsson FSK Brynjar Svansson  FÍR

Eyjólfur Ólafsson FRV Davíð E. Sigmundsson FRV

Georg Georgsson RFS Eiríkur Sigurðsson FÍR

Guðrún S. Bergþórsdóttir FÍS Eva Katrín Benjamínsdóttir FÍS

Hafliði Sívertsen FTR Haraldur Arnbjörnsson RFS

Jón Ingi Skúlason Öfjörð FÍR Jón Ó Halldórsson FÍR

Kristín Þóra Benediktsdóttir FÍS Júlía Þórðardóttir FÍR

Ómar Baldursson FRS

Sigurður Sigurðsson FÍR Sigurjón Ólason FTR

Sigurjón Ingvarsson FÍR Steinar Guðjónsson FRS

Sighvatur Daníel Sighvatz FÍR Þórunn S Jónsdóttir FRV

Sambandsstjórn:

Aðalmenn: Varamenn:

Anna Sigríður Melsteð FTR Helgi Þorvaldsson FÍR

Árni H Jóhannsson FÍS Aðalsteinn Stefánsson FÍR

Birna Dögg Granz FÍS Frantz Adolp FÍR

Bjarni Þór Ólafsson FÍR Gestur Bjarnason FÍR

Björn Ágúst Sigurjónsson FÍR Haraldur H Jónsson FÍR

Björn Eysteinsson FRV Óskar Hlíðar Jónsson FÍR

Guðmundur Gunnarsson FÍR Guðmundur Ingi Geirsson RFN

Guðmundur Helgi Loftsson FÍR Helgi Guðmundsson FRS
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Guðmundur Sigurðsson FÍS Kristín Ósk Óskarsdóttir FÍS

Gústaf Eggertsson RFN Halldóra Stefánsdóttir FÍS

Haukur Ágústsson FRV Páll Sveinn Guðmundsson FTR

Ísleifur Tómasson FÍR Arnmundur Sigurðsson RFS

Karl Hrólfsson RFS Ármann H. Guðmundsson FRV

Rúnar Bachmann FÍR Páll Viggósson FÍR

Þorsteinn Ú. Björnsson FTR Hafþór Ólafsson FTR

Þorvaldur Þorvaldsson FRS Vagn Jóhannes Jónsson FRV

Starfsnefndir miðstjórnar:

Formaður kjörstjórna v. 

stjórnarkosninga aðildarfélaga:  Stefán Ó. Guðmundsson

Kjörstjórn og umsjón kjörskráa 

vegna afgreiðslu kjarasamninga:  Stefán Ó. Guðmundsson

Sigurður Geirsson

Ísleifur Tómasson

Launanefnd RSÍ :  Helgi Jónsson

Andri Jóhannesson

Sigurður Sigurðsson

Jens Ragnarsson

Laga- og skipulagsnefnd RSÍ:  Rúnar Bachmann

Georg Georgsson

Jakob Tryggvason

Orlofsnefnd RSÍ:  Sigurður Sigurðsson

Einar Kristinsson

Sighvatur Daníel Sighvatz

Bára Halldórsdóttir

Kristín Þóra Benediktsdóttir

Golfnefnd:  Garðar Árnason

Guðbjörn Ólafsson

Einar Hafsteinsson

Helgi Einarsson

Víðir Tómasson

Starfsmaður: Stefán Ó. Guðmundsson

Stjórn Flókalundar: Björn Ágúst Sigurjónsson

Stjórn Einarsstaða: Björn Ágúst Sigurjónsson

Stjórn Ölfusborga: Ísleifur Tómasson

Úthlutunarnefnd styrktarsjóðs:  Ísleifur Tómasson

Björn Eysteinsson

Guðrún Guðmundsdóttir

Ákvæðisvinnunefnd rafiðna:  Tómas Bjarni Tómasson

Þorvarður Hjaltason

Skoðunarmenn: Anna Sigríður Melsteð 

Haukur Ágústsson

Til vara.  Árni H. Jóhannsson
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Stjórnamenn Stafa kosnir til tveggja ára 

á 17. þingi RSÍ 2011: Guðmundur Gunnarsson aðalmaður

Jakob Tryggvason aðalmaður

Andri Jóhannesson  varamaður

Stjórnir og nefndir erlendis

Stjórn Norræna rafiðnaðarsambandsins 

(NEF): Þar situr formaður hvers lands fyrir sig.

Arbejdsmiljø NEF: Ísleifur Tómasson

Menntanefnd NEF: Sigurður Geirsson / Stefán Sveinsson

Arbejdsmiljø NBTF: Ísleifur Tómasson

Varamaður í stjórn NBTF: Kristján Þórður Snæbjarnarson

Stjórn EBTF: Kristján Þórður Snæbjarnarson

Stjórn ICTS Norden: Grétar Guðmundsson

Björn Eysteinsson

Varamaður:

Stjórnir aðildarfélaga 2011-12, kosnar á aðalfundum 2011

Félag íslenskra rafvirkja Formaður: Stefán Sveinsson

Varaformaður: Jón Ingi Öfjörð

Ritari: Sigurður Sigurðsson

Gjaldkeri: Jens Heiðar Ragnarsson

Meðstjórn: Jón Ólafur Halldórsson

Eiríkur Sigurðsson

Sigurjón Ingvarsson

Félag rafeindavirkja Formaður: Kristján Þ. Snæbjarnarson

Varaformaður: Eyjólfur Ólafsson

Ritari: Davíð E. Sigmundsson

Gjaldkeri: Andri Jóhannesson

Meðstjórn: Bára Halldórsdóttir

Þórarinn Ólafsson

Örn Kristinsson

Félag íslenskra símamanna Formaður: Grétar B. Guðmundsson

Varaformaður: Kristín Þ. Benediktsd.

Ritari: Birna Dögg Granz

Gjaldkeri: Guðrún S. Bergþórsdóttir

Meðstjórn: Bjarni R. Harðarson

Rafvirkjafélag Norðurlands Formaður: Helgi Jónsson

Varaformaður: Brynjar Hermannsson

Ritari: Guðmundur Ingi Geirsson

Gjaldkeri: Gústaf Eggertsson

Meðstjórn: Aðalsteinn Arnarsson

Sigurður Hjaltason
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Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi Formaður: Ómar Baldursson

Varaformaður: Jóhann Bjarnason

Ritari: Þorvaldur Þorvaldsson

Gjaldkeri: Birgir Sigurjónsson

Meðstjórn: Óskar Ingi Böðvarsson

Steinar Guðjónsson

Rafiðnaðarfélag Suðurnesja Formaður: Georg Georgsson

Varaformaður: Haraldur Arnbjörnsson

Ritari: Arnmundur Sigurðsson

Gjaldkeri: Karl Hrólfsson

Meðstjórn: Helgi Hilmarsson

Félag sýningarstj. við kvikmyndahús Formaður: Einar Ágúst Kristinsson

Ritari: Atli Már Sigurjónsson

Gjaldkeri: Þröstur Árnason

Meðstjórn: Rúnar Brynjólfsson

Kristinn Einarsson

Félag tæknifólks í rafiðnaði Formaður: Jakob Tryggvason

Varaformaður: Hafliði Sívertsen

Ritari: Hafþór Ólafsson

Gjaldkeri: Páll Sveinn Guðmundsson

Meðstjórn: Kolbrún Kristjánsdóttir

Ragnar G. Gunnarsson

Mennta- og fræðslunefndir kjörnar á ársfundum

Sveinsprófsnefnd sterkstraums Sigurður Sigurðsson form.

Einar Ragnarsson

Stefán Sveinsson

Sveinsprófsnefnd veikstraums Davíð E. Sigmundsson

Andrés Einar Guðjónsson

Þorsteinn Jóhannsson

Menntasjóður Rafiðnaðarins Rúnar Bachmann form. 

Örn Kristinsson 

Varamaður Jakob Tryggvason

Eftirmenntunarnefnd veikstraums

(rafeindavirkjar – símsmiðir – tæknifólk)

Aðalmenn: Sigurgeir Ólafsson

Sveinn Kjartansson

Þórunn Stefanía Jónsdóttir 

Jóhannes Jónsson

Varamenn: Davíð E. Sigmundsson, 
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Viðar Már Þorkelsson, 

Hafliði Sívertsen 

Þorsteinn Jóhannsson 

Andri Jóhannesson

Eftirmenntunarnefnd sterkstraums

(rafvirkjar – rafvélavirkjar – rafveituvirkjar)

Aðalmenn: Bergsveinn Kristinsson

Georg Georgsson

Guðmundur Gunnarsson

Helgi Þorvaldsson

Varamenn: Stefán Ó. Guðmundsson

Borgþór Hjörvarsson

Rúnar Bachmann

Þorvaldur Þorvaldsson

Framkvæmdastjórn Rafiðnaðarskólans Ásvaldur Kristinsson

Björn Ágúst Sigurjónsson

Varamaður: Jakob Tryggvason

Framkvæmdastjórn Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins

Ísleifur Tómasson 

Andri Jóhannesson

Starfsgreinaráð rafiðnaðarins

Aðalmenn: Svanborg Hilmarsdóttir rafvirki

Sigurður L. Björgvinsson símsmiður

Helgi B. Þorvaldsson rafveituvirki.

Varamenn: Þórunn Stefanía Jónsdóttir rafeindavirki

Jakob Tryggvason tæknimaður 

Stefán Sveinsson rafvirki

Skipun fastanefnda ASÍ af hálfu RSÍ

Miðstjórn ASÍ Aðalmaður: Guðmundur Gunnarsson

Varamaður: Björn Ágúst Sigurjónsson

Lífeyrisnefnd ASÍ Aðalmaður: Guðmundur Gunnarsson

Varamaður: Andri Jóhannesson

Alþjóðanefnd Aðalmaður: Helgi Jónsson

Varamaður: Björn Eysteinsson

Umhverfisnefnd Aðalmenn: Guðmundur Gunnarsson

Þorsteinn Úlfar Björnsson

Varamaður: Björn Eysteinsson
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Atvinnumálanefnd Aðalmaður: Kristján Þ. Snæbjarnarson

Varamaður: Björn Eysteinsson

Velferðarnefnd Aðalmaður: Ísleifur Tómasson

Varamaður: Ómar Baldursson

Jafnréttis- og fjölskyldunefnd Aðalmaður: Ísleifur Tómasson

Varamaður: Jens H. Ragnarsson

Mennta- og útbreiðslunefnd Aðalmaður: Guðmundur Gunnarsson

Varamaður: Stefán Sveinsson

Kjara- og skattanefnd Aðalmaður: Björn Ágúst Sigurjónsson

Varamaður: Georg Georgsson

Skipulags- og starfsháttanefnd Aðalmaður: Guðmundur Gunnarsson

Varamaður: Grétar B. Guðmundsson

Vinnuréttar- og vinnumarkaðsnefnd Aðalmaður: Björn Ágúst Sigurjónsson

Varamaður: Þórunn S. Jónsdóttir

Fulltrúaráð verkalýðsfélaganna

1. maí nefnd Reykjavík Björn Ágúst Sigurjónsson

Ísleifur Tómasson

Listasafn ASÍ Guðmundur Gunnarsson

Fulltrúaráð Starfshendurhæfingarsjóðs Ísleifur Tómasson

Vísinda- og tækniráð Þórunn S. Jónsdóttir

Félagsdómur Aðalmaður: Valgeir Jónasson

Varamaður: Bjarni Sigfússon

Starfsmenntaráð Félagsmálaráðuneytis Guðmundur Gunnarsson

Félagsmenn

Fjöldi félagsmanna hefur breyst töluvert á síðustu árum en árið 2005 voru félags-

menn samtals 4.407 í öllum aðildarfélögunum en árið 2011 voru greiðandi félags -

menn orðnir 4.995 talsins, þar að auki voru 530 gjaldfrjálsir félagsmenn. En eins

og sjá má á meðfylgjandi töflu þá hefur félagsmönnum fjölgað töluvert á árun -

um eftir Hrun. Þessi fjölgun verður þrátt fyrir þá staðreynd að fjöldi félags-

manna hefur farið úr landi og starfa flestir þeirra í Noregi. Rétt er að benda á að
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Félag nema í rafiðnaði var lagt niður á síðasta ári og fluttust félagsmenn inn í

viðkomandi sveinafélög eða í félag tæknifólks eftir stöðu hvers og eins. Félag

símsmiða var einnig lagt niður eftir síðasta aðalfund félagsins og fluttust

símsmiðir inn í Félag íslenskra rafvirkja. 

Gjaldfrjálsum félagsmönnum hefur fjölgað aftur á milli ára en árið 2010 voru

gjaldfrjálsir félagsmenn 504 en fjölgði upp í 530 manns. Gera má ráð fyrir að

fjöldi þeirra eigi eftir að aukast verulega á næstu 8-15 árum því stórir árgangar

eru að komast á þann tímapunkt að hefja töku lífeyris og á sama tíma verða þeir

gjaldfrjálsir félagsmenn félaganna hafi þeir verið félagsmenn þegar þeir ná þeim

tímamótum og uppfylla ákveðin skilyrði um félagaaðild. Þó nokkur umræða

hefur verið um hvaða réttindi gjaldfrjálsir félagsmenn eiga hjá RSÍ. Gjaldfrjálsir

félagsmenn geta nýtt orlofskerfi RSÍ ásamt því að þeir geta haldið félagslegri

virkni. Hins vegar segir í reglugerð styrktarsjóðs að til þess að geta sótt styrki úr

sjóðnum þarf viðkomandi að greiða í sjóðinn ákveðinn tíma.

Áhugavert er einnig að skoða dreifingu kynjanna innan aðildarfélaga RSÍ og má

sjá skiptinguna í næstu töflu. 86% félagsmanna eru karlar en 14% eru því konur,

ef hlutfalls kynjanna í sveinafélögum er skoðað þá kemur það fram að í sveina-

félögunum eru karlar 3.221 en konur eingöngu 48 eða 1,5% félagsmanna. Það

kemur verulega á óvart hversu fáar konur eru innan félaganna í heild sinni og

sláandi að fleiri konur skuli ekki sækja sér sveinsbréf í rafiðngreinum enda henta

rafiðngreinar báðum kynjunum og á undanförnum árum hafa konur sem lokið

hafa sveinsprófi staðið sig gríðarlega vel og ekkert síður en karlmönnunum.

Hlutfall kvenna er töluvert hærra í þeim félögum þar sem ekki er krafist sveins-

prófs en í þeim félögum getur verið um ýmsa menntun að ræða allt frá grunn-

skólaprófi, sérhæfðri menntun og upp í háskólanám. Mikill fjöldi hefur sótt sér

sérfræðimenntun hér heima eða erlendis sem nýtist í þeim tæknistörfum sem

þeir starfa við. Ef við horfum eingöngu á þennan hóp félagsmanna þá eru konur

32% (724) félagsmanna  og karlar 68% (1.532). 
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Félag 2011 2011 2010 2010 2009 2009

gjaldfr gjaldfr gjaldfr

Félag nema í rafiðnaði 34 68

Félag símsmiða 158 11 162 3

Rafvirkjafélag Norðurlands 197 20 190 20 169 13

Félag íslenskra rafvirkja 1.798 189 1.572 67 1.344 167

Félag rafeindavirkja 739 30 723 24 693 45

Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi 125 17 122 15 101 5

Félag tæknifólks í rafiðnaði 1.123 15 886 11 861 212

Rafiðnaðarfélag Suðurnesja 116 5 102 5 85 15

Félag íslenskra símamanna 869 249 946 245 691 134

Félag sýningarstjóra við kvikmyndahús 8 5 33 6 29 1

Samtals 4.995 530 4.766 504 4.203 595

Ársskýrsla A4_Layout 1  23.4.2012  16:03  Page 14



Atvinnuleysi

Atvinnuleysi hefur dregist saman að einhverju leyti á undanförnum misserum.

Þó er það enn svo að atvinnuleysi á meðal okkar félagsmanna er í kringum 2,5%

sem er töluvert meira atvinnuleysi en almennt hefur þekkst í rafiðnaði árin fyrir

Hrun en dregið hefur verulega úr atvinnuleysi meðal félagsmanna á síðustu

misserum. Í mars 2012 var haldin atvinnumessa þar sem stefnt var að því að

fjölga störfum á vinnumarkaðnum en þann daginn sköpuðust hátt í 1.000 störf

sem skiptist þannig að á opinberum vinnumarkaði urðu til um 500 störf og um

500 störf á hinum almenna vinnumarkaði. Samhliða þessu átaki var fyrirtækjum

boðið upp á að ef atvinnulaus einstaklingur var ráðinn í nýtt starf þá fær fyrir-

tækið styrk frá Vinnumálastofnun sem jafngildir atvinnuleysisbótum viðkom-

andi og tímalengd þeirrar greiðslu fer eftir hversu lengi viðkomandi hefur verið

atvinnulaus en litið var til þess að auðvelda langtímaatvinnulausum að komast

út á vinnumarkaðinn aftur. 

maí 09 jan 10 maí 10 jan 11 jan 12

Rafvirkjar 124 63 79 63 36

Rafeindavirkjar 43 32 31 28 19

Símsmiðir 5 5 6 2 -

Tæknifólk 157 88 95 95 51

Nemar 12 7 5 5 -

Samtals 341 195 216 193 125
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2011

Félag Greiðandi félagsmenn Gjaldfrjálsir félagsmenn

Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Samtals

Rafvirkjafélag Norðurlands 197 – 197 20 – 20 217

Félag íslenskra rafvirkja 1.773 25 1.798 189 – 189 1.987

Félag rafeindavirkja 718 21 739 30 – 30 769

Félag rafiðnaðarmanna á Suðurlandi 124 1 125 17 – 17 142

Félag tæknifólks í rafiðnaði 1.003 120 1.123 13 2 15 1.138

Rafiðnaðarfélag Suðurnesja 115 1 116 5 – 5 121

Félag íslenskra símamanna 416 453 869 100 149 249 1.118

Félag sýningarstjóra við kvikmyndahús 28 – 28 5 – 5 33

Samtals 4.374 621 4.995 379 151 530 5.525
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Starfsemi RSÍ
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Helstu kennitölur úr bókhaldi

Félagsgjöld til RSÍ árið 2011 námu alls 137,9 milljónum og hækkuðu um 6,4 millj-

ónir eða 4,9% á milli ára. Hlutföllum á skiptingu félagsgjaldsins var breytt á

síðasta þingi RSÍ og er skiptingin þannig að Sambandssjóður fær 44% - Styrkt-

arsjóður 1% - Orlofssjóður 16% - Menningarsjóður 4%. En þarna er breyting á

því gjaldi sem fer í orlofssjóð en það var 14% og á móti lækkaði gjald í menning-

arsjóð úr 6%.

Heildariðgjöld sjóða sambandsins voru tæpar 460 milljónir en það er hækkun úr

427,8 milljónum árið 2010 eða um 7,5%. Heildar rekstrargjöld voru 447,6 millj-

ónir og því er rekstrarafkoma allra sjóðanna 95,5 milljónir en voru 31 milljón

árið 2010. 

Sambandssjóður var rekinn með halla á síðasta ári en með því var gengið á eigið

fé sjóðsins sem var upp á rúmar 18 milljónir í upphafi síðasta árs, þegar litið er

til rekstrarafkomu ársins 2011 þá er eigið fé tæpar 12 milljónir. Tekjur styrkt-

arsjóðs jukust um tæp 7% en útgjöld styrktarsjóðs um 17,6%. Ástæða þessarar

miklu aukningar í útgjöldum má rekja til fjölda félagsmanna sem fengu greidda

sjúkradagpeninga á árinu en einnig benda tölur til þess að launahærri menn hafi

fengið sjúkradagpeninga ásamt því að greiðslutímabil hefur lengst.Styrkt-

arsjóður á eignir upp á rétt rúmar 1.000 milljónir. Nánar verður fjallað um styrkt-

arsjóð og helstu styrki síðar í skýrslunni.

Starfsmenn RSÍ

Rekstur Rafiðnaðarsambands Íslands hefur gengið vel undanfarið ár. Fjöldi

starfsmanna hefur aukist hjá okkur en formannsskipti urðu fyrir ári og fyrrver-

andi formaður var fenginn til að starfa áfram í þágu RSÍ. Mikið álag hefur verið

á starfsmönnum sérstaklega vegna kjaraviðræðna sem voru í gangi fyrrihluta

síðasta árs sem endaði með undirskrift heildarkjarasamnings milli ASÍ og SA

þann 5. maí 2011. Í kjölfarið fylgdu tæplega 30 kjarasamningar hjá RSÍ sem þurfti

að ræða nánast út árið enda alltaf einhver sérmál sem þarf að ræða í hverjum

samningi. Það er í ýmsu að snúast þegar slíkar viðræður eru í gangi og margt

sem þarf að gerast á mjög skömmum tíma. Ákveðið var þegar stærsti samning-

urinn hjá okkur var undirritaður þann 5. maí 2011 að atkvæðagreiðsla um samn-

inginn skyldi verða rafræn. Á kjörskrá voru tæplega 2.300 manns og tókst vel til

með þetta form atkvæðagreiðslunnar. Töluvert mikið er hringt á skrifstofuna en

álagið er þó misjafnt á milli daga en leitast er til þess að hafa þær upplýsingar

sem mest er spurt um á heimasíðu okkar www.rafis.is og sýna mælingar

vefsvæðisins að síðan er mjög mikið lesin og er lestur hennar með mesta móti ef

horft er til samanburðar á öðrum vefsvæðum sambærilegra félagasamtaka. 

ÁRSSKÝRSLA RSÍ  2012

18

Ársskýrsla A4_Layout 1  23.4.2012  16:03  Page 18



Breytingar á húsnæði á Stórhöfða 31

Þó nokkuð hefur verið rætt um húsnæði RSÍ að Stórhöfða 31 og sérstaklega mót-

taka félagsmanna sem leita til skrifstofunnar en ekki hefur þótt nógu skýrt hvert

ætti að leita þegar komið er inn á 3. hæðina og því hafi fólk í einhverjum til-

fellum „ráfað um“ og leitað að þjónustu. Því var ákveðið að breyta aðkomu á

hæðinni og er aðkoman núna nokkuð skýr en móttökuborð blasir við þegar

komið er inn og þar tekur starfsmaður á móti viðkomandi. Þurfi viðkomandi að

fylla út umsókn um styrki eða aðra þjónustu þá bjóðum við þeim að setjast við

tölvu þar sem viðkomandi getur fyllt út umsókn í tölvunni og prentað út, í

framtíðinni fyllt út rafræna umókn sem skráist í tölvukerfið. Að skráningu lok-

inni afhendir félagsmaður starfsmanni umsókn ásamt fylgiskjölum. Með þessu

móti getur starfsmaður sinnt fleiri verkefnum samtímis.

Samhliða þessum breytingum var ákveðið að lögfræðingurinn flyttist yfir á Stór-

höfða 31 en með því móti þarf ekki að vísa þeim félagsmönnum sem koma á

skrifstofuna og leita ráða yfir í aðra byggingu. Það hefur sýnt sig að mikil þörf er

á að bjóða félagsmönnum upp á lögfræðiþjónustu og er ekki annað að heyra en

að almennt séu félagsmenn mjög ánægðir með þá þjónustu sem við veitum.

VIRK starfsendurhæfingarfulltrúi

Miklar annir hafa verið hjá starfsendurhæfingarfulltrúanum okkar en mikill

fjöldi mála hafa komið inn á borð hennar og er biðtími fyrir ný mál orðinn of

langur. Biðtíminn var orðinn allt að einn mánuður en slík bið er of löng þar sem

mikilvægt er að taka á málum sem fyrst til þess að komast hjá langtímaveik-

indum. Meðfylgjandi tafla sýnir framfærslustöðu einstaklinga við upphaf þjón-

ustu VIRK. 136 einstaklingar hafa fengið þjónustu hjá ráðgjafanum á Stórhöfða

en 2.650 samtals hjá öllum ráðgjöfum um land allt.

Á næsta súluriti má sjá stöðu þeirra einstaklinga sem komu inn í þjónustu hjá

ráðgjafa og síðan stöðu þeirra eftir að þjónustunni var lokið. Athuga ber að ein-

staklingur sem t.d. hefur komið inn á örorkulífeyri getur útskrifast í laun á

vinnumarkaði og öfugt.

Eins og sjá má þá eru um 78% einstaklinga sem útskrifast frá ráðgjafanum með

vinnugetu. Þetta hlutfall er hærra en meðaltalið hjá öllum ráðgjöfum var þetta

hlutfall 72%.
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Ákvæðisvinnustofa rafiðnaðarins

Ákvæðisvinnustofan hefur aðsetur á Stórhöfða  27 og er Ólafur Sigurðsson

starfsmaður stofunnar. ÁR er rekin í samstarfi við SART. Starfsemin hefur verið

með svipuðu sniði og undanfarin ár þ.e.a.s. ásamt því að sinna ákvæðisgrund-

vellinum hefur starfsmaður skrifstofunnar séð um kennslu í Rafiðnaðarskól-

anum, framkvæmd sveinsprófa, þjónustu með geislafjöður og aðstoð við

rafverktaka og rafvirkja. Einnig hefur skrifstofan unnið fyrir rafverktaka við

tilboðsgerð og lausn deilumála.

Núverandi ákvæðisvinnunefnd er skipuð sömu mönnum og undanfarin ár

eða þeim Þorvarði Hjaltasyni og Tómasi Tómassyni frá RSÍ. Guðjóni

Guðmundssyni og Sigurði Svavarssyni frá SART.

Ákvæðisvinnunefnd heldur nokkuð reglulega fundi og fjallar þá um breytingar

og nýja liði í ákvæðistaxtanum.

Vefur stofunnar sem hýsir ákvæðisvinnuforritið er talsvert notaður bæði af

sveinum og meisturum og er sú notkun nokkuð sambærileg milli ára. Þá hefur

ný útgáfa af einingablaðinu innan forritsins mælst vel fyrir. Heimasíða skrifstof-

unnar er www.ar.is

Rekstur skrifstofunnar gekk vel á undanförnu ári líkt og árin þar á undan, þar

skipta þau verkefni sem upp hafa verið talin miklu máli enda þó nokkur tekju-

stofn skrifstofunnar fæst með framboði á námskeiðum og þjónustu við félags-

menn. Þetta gerir það að verkum að reksturinn stendur undir sér fjárhagslega.

Fari atvinnulífið að taka við sér aftur í byggingariðnaði þá er mikil þörf á þeirri

þjónustu sem skrifstofan veitir.

Fræðsluskrifstofa Rafiðnaðarins

Starfsmenn Fræðsluskrifstofunnar eru tveir, Ísleifur Árni Jakobsson og Stefán

Ólafur Guðmundsson. Rekstur Fræðsluskrifstofu Rafiðnaðarins hefur verið með

hefðbundnu sniði undanfarið ár. Fræðsluskrifstofan er rekin í samstarfi við

SART enda eru menntamál mikilvæg jafnt fyrir launþega sem og atvinnurek-

endur. Helstu verkefni stofunnar er utanumhald um menntamál í rafiðnaði á

framhaldsskólastigi. Skrifstofan sér um sveinspróf í rafiðnaði og allt sem tengt er

sveinsprófum. Raunfærnimat er á könnu skrifstofunnar og önnur tilfallandi

vinna sem tengist menntamálum svo sem rekstur Rafbókarinnar. 

Sveinspróf

Haldin voru sveinspróf í rafiðngreinum í maí og júní 2011, desember 2011 og

febrúar 2012. 

Í maí 2011 voru sveinspróf í rafeindavirkjun og júní voru haldin sveinspróf í

rafvirkjun og rafveituvirkjun. Í desember 2011 voru sveinspróf í rafeindavirkjun

og febrúar 2012 voru haldin sveinspróf í rafvirkjun og rafeindavirkjun. 
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Sveinsprófin í rafvirkjun voru haldin bæði í Reykjavík og á Akureyri.

Niðurstöður prófanna voru í stuttumáli þær að í sveinsprófi í rafvirkjun í júní

2011 tóku þátt 44 og stóðust prófið 32 eða 72,7% í Rafveituvirkjun á sama tíma

tóku 4 rafveituvirkjar þátt og stóðust allir prófið.

Í febrúar 2012 tóku 53 rafvirkjar þátt og stóðust prófið 29 eða 54,7%.

Sveinspróf í rafeindavirkjun voru haldin í maí 2011 samþætt lokaprófum í Raf-

tækni-skólanum. 10 nemar fóru í prófin og stóðust 8 ( 80%) alla áfanga en tveir

féllu í sitthvorum áfanganum.

Í desember þreyttu 13 nemar sveinspróf þar af stóðust allir nema einn (92,4%).

Sveinspróf eftir eldra fyrirkomulagi var svo haldið í febrúar 2012 í því tóku 4

nemendur þátt.

Þrír þeirra höfðu fari í sveinspróf áður og stóðs einn af þeim prófið (50%

staðið).

Raunfærnimat

Raunfærimat í rafiðngreinum hefur verið haldið frá árinu 2008. 

Á vorönn 2011 luku 16 þátttakendur raunfærnimati í rafiðngreinum alls voru

metnir 77 áfangar og stóðust þátttakendur mat í 59 áföngum upp á 142 einingar.

Á haustönn 2011 stóðust 16 þátttakendur 37 áfanga af 55 upp á 92 einingar.

Einnig var haldið raunfærnimat í hljóðvinnslu  bæði á vorönn og haustönn.

Í fyrsta raunfærnimatinu fyrir hljóðvinnslu luku 24 þátttakendur matsferlinu og

fengu 6 þátttakendur mat á EQF 3 og 18 þátttakendur mat á EQF4 

Á haustmánuðum 2011 var svo aftur haft raunfærnimat í hljóðvinnslu og  luku

4 mati á EQF3 og 6 á EQF4

Rafbók

Frá árinu 2008 hefur verið unnið að því að setja námsefni rafiðnaðarnema á

tölvutækt form og hafa það aðgengilegt öllum rafiðnaðarmönnum og nemum á

netinu á slóðinni www.rafbok.is 

Safnið gengur vel og fer nýting þess hratt vaxandi. Alls eru um 1400 notendur

skráðir og um 50 heimsóknir á dag að jafnaði. Í safninu eru um 1100 hefti á

dönsku og um 180 hefti á íslensku. Unnið er að því að hafa sem mest af efni fyrir

grunndeild rafiðna tilbúð fyrir haustið.

Safnið hefur mælst sérstaklega vel fyrir, með þessu er RSÍ að styrkja nemendur

um tugi þúsunda króna á ári vegna sparnaðar þeirra við bókakaup. Unnið er

markvisst að þýða bækur í safninu. Danska Rafiðnaðarsambandið hefur veitt

leyfi fyrir því að RSÍ mætti nýta og þýða allt danska netbókasafnið, en verulegur

skortur hefur verið á kennsluefni í rafiðnaði hér á landi. RSÍ hefur lofað styrk

upp að 6-8 milljónum sem fer í þann upphafskostnað sem þarf að leggja í til að

ljúka þýðingum á dönsku efni og virkja skólana til þess að nýta það efni sem til

staðar er.

Kennarar skólanna hafa verið iðnir við að koma efni inn á Rafbókina og hafa
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þeir fengið greitt fyrir það efni sem þeir útvega í safnið en þá skiptir öllu máli að

efnið sé í samræmi við kröfur Rafbókarinnar og að efnið verði notað við kennslu

í skólunum. Það efni sem kennarar hafa sett inn og er gott hafa aðrir skólar nýtt

sér við kennslu og mikil ánægja er með það meðal kennara og nemenda.

Rafiðnaðarskólinn

Rafiðnaðarskólinn er líkt og FSR og ÁR rekinn í samstarfi við SART. Eftir flutn-

ing skólans upp á Stórhöfða 27 hefur gefist tækifæri til þess að bæta kennslu og

fjölga námskeiðum enda hamlar húsnæði ekki starfseminni. Mikil aðsókn hefur

verið í skólann undanfarin ár en fjöldi kennslustunda náði hámarki árið 2009 og

á síðasta ári var fjöldi kennslustunda rúmlega 35.000 stundir. Fjöldi námskeiða

sem voru kennd voru 100 en þau sóttu 1.072 nemendur.

Fjöldi: 2007 2008 2009 2010 2011

Nemanda 815 729 1118 827 1072

Námskeiða 88 80 112 85 100

Kennslustunda 26.683 23.827 37.585 23.685 35.038

Námskeið voru ekki eingöngu haldin í húsnæði skólans heldur voru námskeið

haldin á Akureyri, Egilsstöðum og Ísafirði. En aðeins þremur námskeiðum var

aflýst vegna ónógrar þátttöku. RSÍ býður félagsmönnum sínum sem eru í at-

vinnuleit að sækja námskeið í skólanum án endurgjalds. Það hefur færst í auk-

anna að fyrirtæki hafi tekið upp gæðastjórnunarkerfi sem gerir kröfu til þess að

starfsmenn viðhaldi þekkingu sinni. Það hefur haft áhrif á aðsókn í skólann

enda hefur skólinn verið leiðandi í eftirmenntun og einsett sér að uppfylla óskir

vinnumarkaðarins. Starfsmannafjöldi er sá sami og undanfarin ár eða 7 í 6

stöðugildum. Sigurður Geirsson lét af störfum sem skólastjóri um síðustu ára-

mót en hann heldur áfram kennslu. Stefán Sveinsson var ráðinn skólastjóri frá

sama tíma en þeir hafa starfað saman undanfarin misseri. Við færum Sigurði

bestu þakkir fyrir gríðarlega gott starf á undanförnum árum sem skólastjóri. Það

er mikilvægt að njóta starfskrafta hans áfram enda þekking hans mikil og nám-

skeið hans eru mjög vinsæl. 
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World skills

Daganna 5. til 8. október 2011 fóru fram heimsleikar iðngreina í London. Þangað

fóru þrír keppendur frá Íslandi, þar á meðal Arnar Helgi Ágústsson sem keppti í

rafvirkjun. Arnar varð í 3. sæti í Íslandsmótinu sem haldið var í Smáralind í

fyrra. Keppendur í 1. og 2. sæti voru orðnir of gamlir til að keppa í World Skills.

Þar mega keppendur vera að hámarki 22 ára það ár sem keppnin fer fram.

Keppnin fór fram í stórri höll í suðaustur London, húsið er um 100.000 m2 að

stærð og þar inni var keppt í öllum 45 greinunum sem voru á þessu móti. Kepp-

endur voru um 960 frá 50 löndum. Setningarathöfnin og lokaathöfnin fóru svo

fram í svokallaðri O2 byggingu sem er stórt tjald sem Bretar byggðu í tilefni

aldamótanna, byggingu þar sem er meðal annars er fjöldi veitingastað í húsum

sem eru inn í þessu gríðarstóratjaldi. Salurinn sjálfur tekur um 8.000 manns í

sæti.

Keppnin sjálf stendur yfir í fjóra daga og er keppt frá kl. 9.30 á morgnana til kl.

16.30. Keppt er í básum svipuðum og sveinsprófin eru tekin í hér heima. Verk-

efnin eru 3 og felst í því að setja upp tölfu og lagnir og tengja búnað, meðal þess

sem átti að tengja var KNX búnaður sem stýrði ljósum.

Arnari gekk ágætlega, sérstaklega þegar leið á keppnina. Arnar keppti þarna við

29 aðra keppendur frá jafnmörgum löndum. Það er mikið átak að taka þátt í

svona keppni sem stendur yfir í svona marga daga og ljóst að menn þurfa að

vera vel undirbúnir til að takast á við keppnina, einnig þurfa keppendur að vera

undirbúnir því álagi sem skapast þegar að um 200.000 manns koma að fylgjast

með keppendum og verkefnum þeirra þessa fjóra daga sem keppnin stendur

yfir.

Það var Félag íslenskra rafvirkja sem greiddi allan kostnað af keppninni.

Stuðningsaðili var Landsnet. Dómari í rafvirkjakeppninni var formaður FÍR,

Stefán Sveinsson. Félagið sendi einnig út keppenda á mótið sem haldið var í

Calgary í Kanada 2009. Keppnin er haldin á tveggja ára fresti og verður næst í

Leipzig í Þýskalandi í júlí 2013.

Auk Arnars kepptu Jóhanna Stefnisdóttir í hárgreiðslu og hárskurði og Friðrik

Óskarsson í pípulögnum. Talsverður fjöldi Íslendinga kom á keppnina og

skoðaði sig um og má segja að stærð hennar og verkefnin hafi vakið áhuga

þeirra. Talsverð umræða er um hvað við getum lært af þessum keppnum, bæði

hvað varðar Íslandsmótin hjá okkur og einnig hvernig haga megi sveinsprófum.
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Íslandsmót iðn og verkgreina 2012

Íslandsmóti iðn og verkgreina fór fram í Háskólanum í Reykjavík í Nauthólsvík

þetta árið. Keppnin var með nokkuð hefðbundnu sniði nema að augljóst var að

þeir umsjónarmenn sem sáu um keppnina höfðu kynnt sér hvernig staðið er að

Heimskeppninni og nýttu sér það sem vel var gert í London síðastliðið haust.

Keppnin var stórglæsileg en keppt var í 20 iðngreinum að þessu sinni og þar á

meðal í rafvirkjun líkt og undanfarin ár en einnig var keppt í rafeindavirkjun.

Tilgangur keppninnar er fyrst og fremst að gefa nemendum í iðngreinum kost á

að sýna hæfileika sína í keppni en að auki senda einhverjar greinar keppendur

erlendis í Heimskeppnina. En einnig er um mikla og góða á iðngreinum að ræða

enda hefur á undanförnum árum mikið verið kallað eftir meiri fjölda iðnaðar-

manna en aðsókn í iðngreinar hefur átt undir högg að sækja þar sem hlutfalls-

lega fleiri velja sér bóknám þegar í framhaldsskóla er komið en ef þetta hlutfall

er borið saman á milli landa þá erum við ekki í takt við það sem gerist erlendis.

Árin 2009-10 útskrifuðust 32% nemenda með burtfarakskírteini í iðngrein eða

luku sveinsprófi en 68% kláruðu almennt nám eða stúdentspróf. Að mati

sérfræðinga er þetta ekki alveg í takt við það sem markaðurinn þarfnast og því

hefur iðnaðurinn lagt sitt af mörkum við að kynna þær iðngreinar sem kenndar

eru.

Keppendur í rafvirkjun voru 8 talsins og fengu þeir tvö verkefni til að spreyta

sig á. Fyrst settu þeir upp rafmagnstöflu ásamt ljósum og rofum sem svipar til

verkefna sem eru til dæmis á sveinsprófi í rafvirkjun. Seinna verkefnið var að

setja upp iðnstýringu þar sem staða rofa ákvarðaði hvaða ljós lýstu. Um mjög

krefjandi verkefni var að ræða og fóru dómarar mjög ítarlega yfir verkefnin enda

var nákvæmni nemenda það mikil að um millimetra gat verið að ræða þegar

niðurstaða náðist um bestan árangur. 

Keppendur í rafeindavirkjun kepptu í forritun á PIC örgjörva sem notaður var

til stýringar á færiböndum sem flokkuðu niður kubba eftir því hvaða litur var á

þeim. Þetta er í fyrsta skipti sem keppt var í rafeindavirkjun og voru 4 kepp-

endur. Einnig gafst gestum og gangandi kostur á því að spreyta sig í að lóða

saman rafeindarásir.

Við þetta tækifæri var RSÍ einnig kynnt fyrir gestum keppninnar en útbúinn var

lítill bæklingur þar sem starfsemin var kynnt, þar sem áhersla var lögð á að ná

til ungs fólks.

Sigurvegarar í rafiðngreinum voru:

Rafvirkjun

Gull Börkur Guðmundsson  Verkmenntaskólinn á Akureyri

Silfur Ingvi Þór Óskarsson Framhaldsskóli Norðurlands vestra

Brons Gísli Már Guðjónsson Tækniskólinn
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Þóra Björk Samúelsdóttir Íslandsmeistari 2010 í rafvirkjun og Arnar Helgi Ág-

ústsson keppandi á Worldskills 2011

Rafeindavirkjun

Gull Njáll Hilmar Hilmarsson Tækniskólinn

Silfur Davíð Sæmundsson Tækniskólinn

Brons Arnar Helgi Ágústsson Tækniskólinn

Brons Halldór Guðni Traustason Tækniskólinn

Eyjólfur Ólafsson formaður Félags íslenskra Rafeindavirkja afhenti verðlaun

Heiðursverðlaun IMFR

Þann 4. febrúar var verðlaunahátíð Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík haldin.

Þetta er í sjötta skipti sem IMFR heldur þessa hátíð og tókst vel til að vanda.

Hátíðin er mjög hátíðleg en á hátíðinni eru verðlaun afhent þeim nýsveinum

sem luku sveinsprófi á liðnu ári með afburðaárangri. Að þessu sinni fengu 9

rafiðnaðarsveinar afhent verðlaun en þar af voru 4 nýsveinar í rafvirkjun og 5

nýsveinar í rafeindavirkjun.

Eftirtaldir fengu verðlaun afhent og óskum við þeim öllum innilega til hamingju

með frábæran árangur. Það vekur einnig athygli að af 9 nýsveinum eru 3 konur í

hópnum sem sýnir og sannar að rafiðngreinar eru einnig góður vettvangur fyrir

konur enda krefjast störf rafiðnaðarmanna einna fremst mikillar rökhugsunar og

henta því jafnt báðum kynjunum. Konur ættu nýta sér þessa hvatningu og sækja

sér rafiðnmenntun enda góð störf með góðum launum í boði!

Verðlaunahafi: Iðngrein:

Dagur Hilmarsson Rafvirkjun

Sigurgísli Jónasson Rafvirkjun

Ágústa Ýr Sveinsdóttir Rafvirkjun

Þóra Björk Samúelsdóttir Rafvirkjun

Kristján Bjarki Purkhus Rafeindavirkjun

Hörður Vilberg Harðarson Rafeindavirkjun

Hermann Þór Gíslason Rafeindavirkjun

Sylvía Dagsdóttir Rafeindavirkjun

Flóki Sigurðsson Rafeindavirkjun

Iðnaðarmaður ársins að þessu sinni er Ragnar Axelsson ljósmyndari. Iðnaðar -

maður ársins er tilnefndur úr flokki þeirra iðnaðarmanna sem hafa unnið gríðar-

lega gott starf í þágu löggiltra iðngreina.

Að lokum var veitt viðurkenning fyrir samstarf hönnuða og framleiðenda en

að þessu sinni voru það Go Form Design Studio og Brúnás innréttingar sem

hlutu viðurkenninguna fyrir þeirra framlag í hönnun og framleiðslu á íslenskum

innréttingum.
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Fjölskylduhátíðin

Jónsmessuhátíðin var haldin dagana 24 – 26 júní á síðasta ári og tókst vel til en

mjög óvenjulegt veður var þessa helgi en eins og sjá má á myndinni fór allt á kaf

í snjó þegar það gerði gríðarlega mikið haglél. Dagskráin var tiltölulega

hefðbundin, byrjað var á Bíóleik kvikmyndahúsanna en þar gefst gestum færi á

að leita að boltum um allt svæðið og fyrir hvern bolta fær viðkomandi gjöf. Því

næst var opnað fyrir veiðikeppni en að vanda var mjög góð veiði í vatninu,

hoppukastalar voru uppi fyrir krakkana, orðaleikur var fyrir fullorðna fólkið,

víðavangshlaup fyrir alla og síðan hófst fótboltamótið fyrir þá sem það vildu og

Möguleikhúsið skemmti yngstu krökkunum. FÍR kom að skipulagningu hátíðar-

innar og gáfu öllum íspinna sem reyndist mjög vel til að kæla hópinn niður. Þó

nokkur fjöldi var á hátíðinni en í fyrsta skipti í nokkur ár var tiltölulega rúmt um

fólk á svæðinu enda hitti hátíðin á sömu helgi og fjölmörg fótboltamót á

suðvestur horni landsins ásamt skemmtidagskrá í sveitarfélögum í kring.

Hljómsveitin Buff spilaði fyrir dansi og lauk kvöldinu með hefðbundnum

varðeldi. 

Fjölskylduhátíðin verður haldin helgina 22 – 24 júní 2012 og eru allir félagsmenn

hvattir til að mæta og eiga góða helgi saman.

Ferð eldri félagsmanna

Ferð eldri félagsmanna var farin 29. júní á síðasta ári en að þessu sinni var

haldið upp á Árbæjarsafn þar sem eldri félagsmönnum gafst kostur á að skoða

safnið og rifja upp gamla og góða tíma. Að því loknu var farið niður á Stórhöfða

27 þar sem boðið var upp á kaffi og kleinur.

Í ár er stefnt að því að heimsækja Suðurlandið og þá er horft til þess að skoða

virkjun á því svæði. Að skoðun lokinni verður kíkt í kaffi á Selfossi. Að því

loknu verður haldið áleiðis til Reykjavíkur. Þessar ferðir eru alltaf vinsælar enda

einstaklega skemmtilegur hópur félagsmanna þar sem menn rifja iðulega upp

sögur frá fyrri tímum.

Spennugolf

Spennugolfið var haldið sömu helgi og Fjölskylduhátíðin þetta árið og var sömu

sögu að segja af golfi en það var óvenju spennandi þetta árið þar sem veður -

guðirnir minntu á sig þegar hitastigið féll úr 22 stiga hita og keppendur þurftu

að skella sér í peysur en skömmu síðar skall á rigning sem fylgt var eftir með

hagléli. Það er ekki oft sem veðrið breytist svona ört en við búum víst á Íslandi

og allra veðra er von. Menn héldu áfram við spilamennsku þar til ógerlegt var

að slá kúlurnar vegna bleytu á brautunum.
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Félagsstarfið

FUNDARGERÐ

17. Þing Rafiðnaðarsambands Íslands haldið dagana 28-30 apríl 2011

FIMMTUDAGUR 28 APRÍL

Formaður sambandsins Guðmundur Gunnarsson setti þingið og bauð þingfull-

trúa velkomna til starfa á 17 þingi sambandsins.

Ávörp fluttu síðan Gylfi Arnbjörnsson og Martti Alakoski formaður Finnska

rafiðnaðarsambandsins.

Þá heiðraði Óskar Hallgrímsson þingsetninguna með nærveru sinni, orðinn 92

ára gamall.

KOSNING STARFSMANNA ÞINGSINS

1. Þingforseti Rúnar Bachmann.

2. Þingforseti Anna Melsteð.

3. Þingforseti Svanborg Hilmarsdóttir.

Ritarar: Helgi Jónsson og Davíð E Sigmundsson.

Þingforseti tók því næst við fundarstjórn og fór yfir, og kynnti  gögn þingsins. 

Formaður sambandsins Guðmundur Gunnarsson tók til máls, en hann óskaði

eftir að ræða stuttlega um stöðuna í kjaraviðræðunum og helstu mál sem þar eru

til umræðu. Þar kom fram að samningur til 3ja ára væri útaf borðinu, eins og

staðan væri í augnablikinu og sagði kröfuna vera 1árs samning með þeim launa-

hækkunum sem væru uppi á borðinu. 

Þingið samþykkti síðan að vísa kjaradeilu RSÍ við SA til sáttasemjara, með

ályktun (fskj7) því til staðfestingar.

Valgeir Jónasson sagðist hafa áhyggjur af fólkinu sem ekki væri á almenna

samningnum, þar sem það fólk hafi orðið fyrir verulegri kjaraskerðingu með

kyrrstöðu sáttmálanum. Launalækkun þessa fólks væri almennt um 13%  og

launalækkunin á hans samningi væri um 18%. Hann spurði síðan hvort og þá

hvernig RSÍ ætlaði að styðja við bakið á þessu fólki.

AFGREIÐSLA KJÖRBRÉFA

Stefán Ó Guðmundsson formaður kjörstjórnar fór yfir lista kjörinna þingfulltrúa

og var hann samþykktur. Þingfulltrúar eru alls 94.

SKÝRSLA MIÐSTJÓRNAR

Formaður minntist í upphafi máls síns látins félaga og leiðtoga rafiðnaðarmanna

til margra ára Magnúsar Geirssonar fyrrverandi formanns RSÍ.
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Fundarmenn risu úr sætum til minningar um Magnús og hans störf fyrir

rafiðnaðarmenn á Íslandi.

Formaður fór síðan yfir störf miðstjórnar síðasta kjörtímabil og gerði grein fyrir

fjölda mála sem síðasta miðstjórn aðhafðist.

Hann sagði að félagsmönnum hefði fækkað talsvert á undanförnum árum, en nú

væru ýmis teikn á lofti, að þeim færi að fjölga aftur. Þá er atvinnuleysið um 4% í

dag.

Vinnuálag starfsfólks á skrifstofunni hefur aukist gífurlega, einnig hefur komið í

ljós að full þörf var á að ráða lögfræðing til starfa. Margir heimsækja einnig

starfs endurhæfingarfulltrúann.

Nýting orlofshúsanna er mjög góð eða um 60% en kostnaður við húsin eykst að

sama skapi.

1 maí kaffið hefur verið mjög vinsælt og alltaf fullt út úr dyrum. Einnig hafa

eldrifélaga ferðirnar notið mikilla vinsælda. 

Tjaldsvæðin okkar í Skógarnesi hafa verið mjög vinsæl, og alltaf yfirfullt um

helgar. Ef ráðist verður í stækkun þá mun það kosta umtalsverðar fjárhæðir,

bæði varðandi viðhald og endurnýjun á tækjum og tólum til sláttar og ýmis-

skonar viðhaldsvinnu.

Rafiðnaðarskólinn gengur afar vel. Skólinn flutti í nýtt húsnæði á síðasta ári

þegar Stórhöfði 27 var keyptur. Um er að ræða afar vandað og vel hannað hús -

næði, sem mun nýtast skólanum og Rafiðnaðarsambandinu vel á næstu árum. 

Varðandi lífeyrissjóðinn Stafi þá er útlit fyrir batnandi afkomu sjóðsins á næstu

árum.

REIKNINGAR SAMBANDSINS

Gjaldkeri sambandsins Haukur Ágústsson fór yfir og kynnti helstu niðurstöðu -

tölur reikninga sambandsins. 

Hann gat um ábendingu endurskoðenda sambandsins þar sem fram kemur að á

fasteignum Rafiðnaðarsambands Íslands hvíla veð að fjárhæð 81,9 milljónir kr.

vegna skulda Rafiðnaðarskólans (gamla) Bein lán til Rafiðnaðarskólans eru

skuldabréf að fjárhæð 563 milljónum og eru talin meðal áhættufjármuna og

langtímakrafana í efnahagsreikningi sambandsins.

Reikningum ársins 2010 var síðan vísað til fjárhagnsnefndar.

Því næst fórhann yfir samantekt ársreikninga áranna 2007-2008-2009. Helstu

tölur í reikningunum sem eru mjög svo athyglisverðar.
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Hann gat þess sérstaklega að eignastaða sambandsins er heldur að aukast þrátt

fyrir hrun.

Engin umræða fór fram um skýrslu stjórnar né reikningana.

LAGABREYTINGAR

Rúnar Bachmann formaður laganefndar kynni og fór yfir „drög að breytingum á

lögum RSÍ“. 

FSK11-12-13-14-15-16-17-18 og 19.

Var þeim síðan öllum vísað til Laga-og fjárhagsnefndar til frekari umræðu.

Opnað var á umræður um þessar tillögur.

Grétar Guðmundsson benti á að það hefði verið samþykkt í miðstjórn að fjölga

um 2 aðal- og 2 varamenn í sambandsstjórn en það væri ekki inni í þeim laga-

breytingum sem formaður laganefndar hefði kynnt.

Valgeir Jónasson var á móti því, að fjölga um einn mann í framkvæmdastjórn

eins og tillaga (fsk5) gerði ráð fyrir.

Formaður benti á, að þessi tilllaga væri fram komin vegna fjölgunar á félags-

mönnum í stærri félögunum, og það væri vilji til þess að framkvæmdastjórnin

endurspegli sem flesta fulltrúa aðildarfélaganna.

Valgeir sagði að miðstjórn gæti alveg eins og þingið kosið sér mann í fram-

kvæmdastjórn.

KJÖR Í NEFNDIR

Uppstillinganefnd. (Kjörnefnd)

Haraldur Jónsson formaður, Andri Jóhannesson, Jakob Tryggason, Grétar

Guðmundsson og Ómar Baldursson.

Úthutunarnefnd styrkja 2011.

Haukur Ágústsson formaður, Valgeir Jónasson og Georg Georgsson. 

Reglugerðarbreyting og starfsreglur fyrir styrktarsjóð rafiðnaðrmanna. (Fsk 12-13)

Björn Ágúst gerði grein fyrir helstu breytingum á reglum sjóðsins og benti á

tryggingafræðilega athugun sem gerð var á sjóðnum, þingfulltrúum til

upplýsinga.

Björn Ágúst gerði einnig grein fyrir þingskjölum 15 og 16 er varða breytingar á

reglugerð orlofssjóðs og punktakerfi sjóðsins. 
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Formaður kjörnefndar sagði það verkefni kjörnefndar að taka á móti tilnefning -

um til embætta næsta kjörtímabil.

Nefndin mun ekki mæla með neinum sérstökum í embætti heldur vinna að heil-

indum úr þeim framboðum sem berast. 

Ef til hlutfallskosningar kemur þá mun nefndin vinna úr því.

Tillaga þess efnis barst síðan þegar ljóst var að kosning færi fram í í embætti for-

manns. Undir það skjal rituðu 20 þingfulltrúar (Fsk 27)

Tillagan um hlutfallskosningu síðan samþykkt.

Áður en þingfundi var frestað kom formaður í pontu og sagði að helstu tíðindi í

kjaramálum væru þau, að SAmenn hefðu verið á fundi hjá ríkisstjórinni fyrr um

daginn og myndu kynna helstu niðurstöður fundarins  kl. 11 í fyrramálið.

Þingfundi frestað kl. 18.30 til kl. 13.30 29 apríl 2011.

29 APRÍL KL 13.30 ÞINGFUNDI FRAMHALDIÐ.

Í upphafi fundar bað þingforseti fundinn um að samþykkja að framboðsfrestur

til formanns RSÍ næsta kjörtímabil yrði til kl. 14.30. Samþykkt.

Bauð hann síðan velkominn forstjóra Landsvirkjunar Hörð Arnarson sem flutti

fróðlegt erindi um framtíðaráform fyrirtækisins á sviði orkuöflunar og sölu. 

Erindi forstjórans var afar áhugavert og svaraði hann síðan fjölda fyrirspurna frá

þingfulltrúum.

Formaður steig í pontu og sagðist ekki ætla að breyta afstöðu sinni varðandi

endurkjör til formanns RSÍ. Sagði hann fyrri áform óbreytt, hann myndi ekki

gefa kost á sér sem formaður RSÍ og óskaði þeim sem kosinn yrði velfarnaðar.

Í kjölfar yfirlýsingar Guðmundar kom frá kjörnefnd að 2 aðilar hafa gefið kost á

sér til formannskjörs. 

Þeir eru Kristján Þórður Snæbjarnarson og Stefán Sveinsson.

Tilnefndir sem talningarmenn atkvæða eru, Valgeir Jónasson, Jakob Tryggvason,

Stefán Guðmundsson og Björn Eysteinsson. 

Kosning til formanns RSÍ kjörtímabilið 2011-2015

Á kjörskrá voru 4759 og greidd atkvæði voru 4676.

Kristján Þórður Snæbjarnarson hlaut 2684 atkvæði og Stefán Sveinsson 1993

atkvæði. Kristján Þórður er því réttkjörinn formaður RSÍ næsta kjörtímabil.
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Einn gaf kost á sér sem varaformaður RSÍ næsta kjörtímabil. Það var Stefán

Sveinsson og er hann því sjálfkjörinn í það embætti næsta kjörtímabil.

Formaður kjörnefndar gerði því næst grein fyrir hvernig kjöri til annarra emb-

ætta yrði háttað s.s. kjöri ritara, gjaldkera og annarra miðstjórnarmanna.

Ritari kjörinn Helgi Jónsson. (Fsk37)

Gjaldkeri kjörinn Jens Ragnarsson. (Fsk37)

Styrkveiting

4 aðilar sóttu um styrk að þessu sinni, það eru Krísuvíkursamtökin, Félag

Heyrnarlausra, Lundur forvarnarfélag og Hjálparsveit skáta Reykjavík.

Tillaga úthlutunarnefndar að veita Félagi heyrnarlausra kr. 800 þúsund og

Lundi forvarnarfélagi kr. 500 þúsund samþykkt samhljóða.

Lagabreytingar

Björn Ágúst Sigurjónsson hafði framsögu um lagabreytingar (Fsk19) og gerði

grein fyrir störfum nefndarinnar.

Lagabreytingar voru síðan bornar upp með áorðnum breytingum hver fyrir sig

til samþykktar og voru allar breytingar samþykktar samhljóða.

Guðmundur Gunnarsson gerði grein fyrir (Fsk20) „Drög að ályktun um úrbætur

í bótakerfinu“, og (Fsk21) „Drög að ályktun um yfirstandandi gerð kjarasamn-

inga“.

Í fyrri drögunum um úrbætur í bótakerfinu lýsir þing RSÍ yfir vanþóknun á

vinnubrögðum velferðaráðherrans Guðbjarts Hannessonar, en hann hefur

ítrekað í viðtölum hæðst að slökum kjarasamningum stéttarfélaga, en horft fram

hjá því, að fall krónunnar hefur valdið kaupmáttarrýrnun sem er afleiðing

slakrar efnahagsstjórnunar, ekki lélegir kjarasamningar.

Báðar þessar ályktanir samþykktar samhljóða.

Guðmundur hafði einnig framsögu um þingskjal 28 „Drög að ályktun um um-

hverfis og orkumál.“

Sem samþykkt var samhljóða.

Stefán Ó. Guðmundsson flutti framsögu um þingskjal 30 „Menntanefnd“ En

nefndin tók til umræðu „Samning um norrænan vinnumarkað“ (æðri menntun)

sem veitir starfsréttindi. 

Eins hafði hann framsögu um þingskjald 31 „Ályktun menntanefndar“. Þar
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leggur nefndin til að kröfur til réttinda verði 50% í öllum hlutum sveinsprófa.

Þingskjöl 30 og 31 borin upp og samþykkt samhljóða.

Ísleifur Tómasson hafði framsögu um þingskjal 34 „Tillaga að viðbót við reglu-

gerð Styrktarsjóð rafiðnaðarmanna“ og hversvegna hún væri framkominn, með

tilvitnun í þingskjal 33 sem er „Reglugerð styrktarsjóðsins“.

Samhangandi þessum þingskjölum eru einnig þingskjöl 13, 14 og 15. Þ.e. Starfs-

reglur styrktarsjóðs, tryggingafræðileg úttekt á sjóðnum og reglugerð fyrir or-

lofssjóð.

Umræður urðu um þessi þingskjöl og síðan umræðu frestað.

Sigurður Sigurðsson hafði framsögu um þingsskjöld 15 og 16. „Breytingum á

reglugerð fyrir orlofssjóð“ og „reglum um punktakerfi orlofshúsakerfis“

Bæði þingskjöl 15 og 16 borið upp og samþykkt samhljóða.

Kristín Benediktsdóttir varaformaður FÍS hafði framsögu um tillögu (fsk36) „Að

leyfa dýrahald í orlofshúsum RSÍ“ Ekki í öllum húsum, heldur að tiltaka einhver

2-4 þar sem gæludýrahald yrði leyfti til reynslu. Önnur stéttarfélög s.s. BHM,

Eining, KÍ, LÍ og fleiri hafa tekið þetta upp til reynslu.

Guðmundur Gunnnarson benti á, að svona tillaga hefði marg oft  komið fram

áður og alltaf verið felld með miklum meirihluta atkvæða. Það er ekki síst vegna

þess, að margir eigendur gæludýra hafa á engan hátt getað fylgt þeim reglum

sem hafa verið á orlofssvæðunum hvað varðar gæludýrahald.

Þingskjali 36 síðan vísað til nýrrar miðstjórnar til frekari ákvarðanartöku.

Þingforseti tók því næst til umræðu þingskjöl 12 „Reglugerð fyrir styrktarsjóð

rafiðnaðarmanna“14 „Tryggingarfræðileg athugun á styrktarsjóði rafiðnaðar-

manna“33 „Starfsregur styrktarsjóðs rafiðnaðarmanna“  og 34 „Tillaga að viðbót

við reglugerð styrktarsjóðs rafiðnaðarmanna.“

Þessi þingskjöl samþykkt samhljóða án frekari umræðu.

Nýkjörinn formaður RSÍ tók til máls og þakkaði það traust sem honum var sýnt,

með að kjósa hann sem formann. Einnig þakkaði hann Stefáni Sveinssyni

drengi lega kosningabaráttu og vænti góðs samstarfs við hann eins og starfsfólk

sambandsins á komandi tímum.

Fundi frestað til kl 10. 30.apríl.

FUNDI FRAMHALDIÐ KL 10.00 30 APRÍL 2011

Tillaga kjörnefndar um miðstjórnarmenn næsta kjörtímabil. (Fsk38)
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Formaður kjörnefndar gerði grein fyrir tillögu nefndarinnar um kjör aðalmanna

í næstu miðstjórn. 

Aðalmenn

Ómar Baldursson FRS, Grétar Guðmundsson FÍS, Guðrún S. Berþórsdóttir FÍS,

Kristín Þóra Benediktsdóttir FÍS, Andri Jóhannesson FRV, Eyjólfur Ólafsson FRV,

Bára Halldórsdóttir FRV, Georg Georgsson RFS, Guðmundur Gíslason FSS/FÍR,

Jakob Tryggvason FTR, Hafliði Sívertsen FTR, Sigurður Sigurðsson FÍR, Jón Ingi

Öfjörð FÍR, Sigurjón Ingvarsson FÍR Einar Kristinsson FSK.

Mótframboð kom frá Sighvati D. Sighvatz gegn Guðmundi Gíslasyni um mið -

stjórnarsæti. En kjörnefnd bauð Guðmund fram sem miðstjórnarmann (fskj39)

Kosning var einföld þ.e. 1 þingfulltrúi eitt atkvæði.

Atkvæði greiddu 74 þingfulltrúar af 94.

Sighvatur hlaut 53 atkvæði 

Guðmundur 3 atkvæði

Auðir seðlar voru 14.

Sighvatur er því réttkjörinn miðstjórnarmaður í stað Guðmundar Gíslasonar.

Tillaga kjörnefndar um aðalmenn í miðstjórn næsta kjörtímabil (fskj38) var

samþykkt með áornum breytingum.

Varamenn

Steinar Guðjónsson FRS, Eva Katrín Benjamínsdóttir FÍS, Þórunn S. Jónsdóttir

FRV, Davíð E. Sigmundsson FRV, Haraldur Arnbjörnsson RFS, Sigurjón Ólason

FTR, Jón Ó. Halldórsson FÍR, Júlía Þórðardóttir FÍR, Brynjar Svansson FÍR, Ei-

ríkur Sigurðsson FÍR, Brynjar Hermannsson RFN, Brynjar Ingi Magnússon FÍS.

Samþykkt samhljóða.

Tillaga kjörnefndar um kjör aðal- og varamanna í sambandsstjórn. (fskj44)

Í sambandsstjórn eru alls 18 manns, og jafnmargir varamenn.

Tillaga kjörnefndar samþykkt samhljóða.

Þingskjald 3 „Fundarsköp“ borið upp og samþykkt.

Þingskjöld 17 og 18 voru síðan til umræðu. „Reglugerð um menningarsjóð RSÍ“

og  „Reglugerð fyrir vinnudeildusjóðs RSÍ“ Þessi þingskjöl voru ekki til sam -

þykktar heldur kynningar. Og komu því ekki til afgreiðslu.

Þingskjald 32. „Nefndarálit laga og fjárhagsnefndar um reikninga og lagabreyt-

ingar“. Haukur Ágústsson  var með framsögu um nefndarálitið. 

Nefndin leggur til að reikningar sambandsins fyrir árin 2007, 2008 og 2009 verði

staðfestir. 
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Einnig að reikningar ársins 2010 verði samþykktir.

Nefndin leggur til að skipting á 65% hlut RSÍ í félagsgjaldinu fyrir árið 2011

verði eftirfarandi:

Í sambandssjóð     44%

Í styrktarsjóð           1%

Í orlofssjóð             16%

Í menningarsjóð      4%

Samþykkt samhljóða.

Guðmundur Gunnarsson kynnti og gerði grein fyrir þingskjölum 40 og 41. Og

hversvegna hann skrifaði þau.

Fyrra skjalið fjallar um „Elkem samninginn“ sem er kjarasamningur sem gildir

um störf félagsbundinna starfsmanna  hjá Elkem Ísland ehf. Svonefndur vinnu -

staðasamningur milli SA f.h. Elkem og fimm verkalýðsfélaga. Þetta er einn og

sami samningurinn fyrir öll félögin og skv. því ber öllum félagsmönnum stéttar-

félaganna fimm að greiða atkvæði um breytingar á kjarasamningnum í einum

potti. Félögin fimm eru Verkalýðsfélag Akraness (VLFA) með 75% starfsmanna

VR, FIT, RSÍ og stéttarfélag Vesturlands.

Skjal 41 fjallar aftur á móti um „stöðu kjarasamninga“.

Bæði þessi skjöl fara í skjalasafn sambandsins.

Tillaga kjörnefndar um skoðunarmenn 2011.(fskj45)

Aðalmenn

Anna Sigríður Melsteð.

Haukur Ágústsson.

Varamaður

Árni H Jóhannesson.

Tillaga kjörnefndar um aðalmenn og varamann í stjórn Stafa lífeyrissjóðs (fskj46)

Aðalmenn

Guðmundur Gunnarsson FÍR.

Jakob Tryggvason FTR.

Til vara

Andri Jóhannesson.

Báðar þessar tillögur samþykktar samhljóða.
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Önnur mál

Guðmundur Gunnarsson ræddi um lífeyrismál og fór einnig lauslega yfir starfs-

feril sinn hjá RSÍ á undanförnum árum.

Þakkaði hann samferðafólki sínu fyrir gott samstarf á liðnum árum.

Honum var síðan færður blómvöndur í þakklætisskyni fyrir óeigingjarnt og vel

unnið starf fyrir sambandið á undanförnum árum.

Anna Melsteð og Svanborg Hilmarsdóttir báru upp tillögu (fskj47) þar sem farið

er á leit við miðstjórn RSÍ að hún hefji þegar undirbúning að því að takmarka

pappírsnotkun vegna fundarhalda Rafiðnaðarsambandsins og koma á notkun

rafrænna skjala í staðinn.

Þessari tillögu var vel tekið.

6 aðrir miðstjórnarmenn  létu að störfum fyrir sambandið en þau eru:

Haukur Ágústsson, Björn Ágúst Sigurjónsson, Sigurgeir Ólafsson, Frosti Frosta-

son, Helgi Einarsson og Birna D. Granz.

Var þeim öllum þökkuð góð og vel unnin störf fyrir sambandið og færður blóm-

vöndur í þakklætisskyni.

Nýr formaður RSÍ, Kristján Þórður Snæbjarnarson, þakkaði því næst þingheimi

fyrir góð og vel unnin störf á þinginu og sagði að nú væri komin til starfa ný og

breytt forysta hjá sambandinu.

Þakkaði síðan fráfarandi formanni Guðmundi Gunnarssyni vel unnin störf

síðustu 18 árin og sagðist taka við góðu búi af honum.

Sleit síðan 17 þingi Rafiðnaðarsambands Íslands kl 11:55

Fundargerð.

Helgi Jónsson.

Davíð E Sigmundsson.
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Trúnaðarmannaráðstefna

Trúnaðarmannaráðstefna var haldin í lok október á Selfossi að vanda.

Ráðstefnan hófst á því að Aðalsteinn Leifsson, Lektor við Háskólann í Reykjavík,

kenndi trúnaðarmönnum samningatækni og fengu menn tækifæri til þess að

spreyta sig á samningaviðræðum en það má þó segja að þrátt fyrir að okkar fólk

sé mjög vant samningaviðræðum þá skemmtu menn sér mjög vel.

Félagsfundir

Á liðnu ári voru haldnir 8 opnir félagsfundir þar sem nýgerðir kjarasamningar

voru kynntir en einnig voru haldnir fundir með minni hópum fyrirtækja þar

sem farið var yfir hin ýmsu mál. Allir þessi fundir voru mjög góðir og þó nokk -

uð góð mæting var á fundina en þeir voru haldnir í hádeginu og var félags-

mönnum boðið upp á súpu og brauð í flestum tilfellum. Á hverjum fundi var

einnig farið yfir stöðuna almennt og hvernig málin voru að þróast á þessum

tíma. 

Launakönnun

Capacent hefur kannað laun og vinnutíma rafiðnaðarmanna í september undan-

farin ár. Könnunin var framkvæmd í byrjun október mánaðar líkt og undanfarin

ár en með þessu móti höfum við byggt upp góðan grunn til þess að fylgjast með

þeim áherslu atriðum sem skipta félagsmenn okkar mestu máli. Þetta er gert

bæði fyrir Rafiðnaðarsambandið en félagsmenn nýta sér þessar upplýsingar í

töluvert miklum mæli til þess að átta sig á því hver þróunin er á markaðnum í

kringum þá.

Úrtak nú var 1200 félagsmenn. 573 svöruðu eða 48,4%.

Menntun og staða á vinnumarkaði

24,1% félagsmanna er með minni menntun en iðnnám. 58,6% hafa lokið iðn -

námi. 17,3% hafa lokið háskólanámi.

84,0% eru í vinnu, 7,0% eru í vinnu og námi, 2,3% í námi, 3,5% eru atvinnulausir,

0,7% eru í vinnu en atvinnulaus að hluta, 1,2% eru á uppsagnarfresti og 0,5% á

reynslutíma.

Meðalvinnutími er 186 klst. á mánuði

Meðalvinnutími lengist á milli ára eftir að hafa dregist saman allt frá árinu 2006
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þegar meðalvinnutími var 199 klst á mánuði. Í fyrra var meðalvinnutíminn 180

klst á mánuði.

Yfirvinnutímar voru að meðaltali 26 klst. á mánuði hjá þeim sem eru í fullu starfi

en voru 20 klst. 2010.

Meðalyfirvinnutímar 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rafvirkjar 48 klst 39 klst 50 klst 25 klst 22 klst 35 klst

Rafeindavirkjar 35 klst 24 klst 30 klst 20 klst 18 klst 15 klst

Tæknifólk í rafiðnaði 30 klst 36 klst 45 klst 20 klst 17 klst 29 klst

Símamenn 30 klst 17 klst 20 klst 11 klst 11 klst 11 klst

Meðalheildarmánaðarlaun rafiðnaðarmanna eru 478.604 kr.

Þau voru 447.950 kr. í sept. 2010 og hafa því hækkað um 6,8% á milli ára.

Meðalheildarmánaðarlaun

Meðaldaglaun (regluleg laun) rafiðnaðarmanna eru 366.231 kr.

Voru 361.243 kr. sept. 2010 og hafa því hækkað um 1,4%. Regluleg laun eru föst

laun sem greidd eru fyrir 40 dagvinnutíma, utan bónuss, álags eða yfirvinnu.

Þegar tölur eru rýndar þá sést að meðaldagvinnulaun hafa ekki hækkað um

4,25% líkt og kjarasamningar kveða á um. Við hvetjum félagsmenn til þess að

fylgjast vel með því ef umsamdar launahækkanir skila sér ekki til þeirra. Þó

getur þessi munur komið fram eftir því hversu dreift úrtakið er úr hópi félags-

manna á milli ára.

Regluleg laun

Að þessu sinni spurðum við einnig hvort félagsmenn skoðuðu heimasíðu RSÍ

reglulega og þá einnig hvernig félagsmenn vildu fá upplýsingar sendar til sín og

voru niðurstöðurnar þær meðal annars að 70,8% félagsmanna vilja fá sendar

upplýsingar frá okkur. 88% vilja fá upplýsingar sendar í tölvupósti, 23,5% vilja

fá send fréttabréf og 24% vilja fá sendar upplýsingar með öðrum leiðum. Það er

Tímabil sept. 2006 ágúst 2007 sept. 2008 sept. 2009 sept. 2010 sept. 2011 hækkun

Rafeindav. 390 þús. kr 474 þús. kr 474 þús. kr 468 þús. kr 490 þús. kr 489 þús. kr -0,2%

Rafvirkjar 429 þús. kr 436 þús. kr 492 þús. kr 476 þús. kr 478 þús. kr 512 þús. kr 7,1%

Símamenn 313 þús. kr 344 þús. kr 374 þús. kr 365 þús. kr 366 þús. kr 378 þús. kr 3,3%

Tæknifólk 326 þús. kr 417 þús. kr 447 þús. kr 406 þús. kr 431 þús. kr 467 þús. kr 8,4%

Tímabil sept. 2006 ágúst 2007 sept. 2008 sept. 2009 sept. 2010 sept. 2011 hækkun

Rafeindav. 308 þús. kr 403 þús. kr 399 þús. kr 397 þús. kr 398 þús. kr 413 þús. kr 3,8%

Rafvirkjar 285 þús. kr 303 þús. kr 321 þús. kr 344 þús. kr 346 þús. kr 351 þús. kr 1,4%

Símamenn 279 þús. kr 320 þús. kr 346 þús. kr 337 þús. kr 331 þús. kr 345 þús. kr 4,2%

Tæknifólk 274 þús. kr 309 þús. kr 340 þús. kr 348 þús. kr 371 þús. kr 366 þús. kr -1,3%

Ársskýrsla A4_Layout 1  23.4.2012  16:03  Page 37



ánægjulegt að sjá hversu margir vilja fá sendan tölvupóst en eins og félagsmenn

hafa eflaust tekið eftir þá höfum við núna í haust tekið upp á því að senda út raf-

rænt fréttabréf þar sem við bendum á áhugaverða þætti sem tengjast starfinu. Ef

einhverjir félagsmenn hafa ekki fengið þessa tölvupóst þá bendum við þeim á að

skrá netföng á orlofssíðum sambandssins eða að öðrum kosti að hafa samband

við skrifstofuna.

Kjarasamningar

Kjarasamningar voru undirritaðir þann 5. maí 2011 en um 3ja ára langa samn-

inga er að ræða þar sem aðilar vinnumarkaðarins stóðu nánast allir að á hinum

almenna vinnumarkaði. Þeir aðilar sem stóðu fyrir utan heildarsamningana tóku

samt sem áður þeim hækkunum sem um var samið ásamt þeim þáttum sem

hentaði hverju sinni líkt og öll önnur félög. Mikilvægi þess að stilla saman

strengi var mikið og mikilvægt að fá alla aðila að borðinu og þar á meðal Ríkis-

stjórn Íslands en að lokum var sem sagt skrifað undir kjarasamningana. Í upp-

hafi tók gildi aðfararsamningur en hann fól í sér að fyrstu mál ríkisstjórnar innnar

yrði lokið þann 22. júní og þá tóku gildi raunverulegu kjarasamningarnir ef

hvorugur samningsaðili óskaði eftir uppsögn. Úr varð að forsendur á þessum

tímapunkti héldu og því tók gildi 3ja ára kjarasamningur með tveimur end-

urskoðunarákvæðum. Þann 1. júní hækkuðu laun um 4,25% ásamt því að lág-

markstaxtar hækkuðu um 12.000 kr. Á sama tíma kom til greiðslu 50.000 kr

eingreiðsla vegna tafa á gerð samninganna auk 10.000 kr. álags á orlofsuppbót

og 15.000 kr álags á desemberuppbótina.

RSÍ gerir tæplega 30 kjarasamninga og var unnið að gerð þeirra langt fram eftir

árinu 2011 enda fer ætíð talsverður tími í viðræður á þeim sérmálum sem fylgir

hverjum samningi og samræming á þeim heildarkjarasamningi sem gerður var.

Þrír kjarasamningar voru felldir í fyrstu umferð en það voru samningar hjá

Lands neti, Norðurorku og ISAL. Það náðist að leysa úr þeim deilum án frekari

aðgerða .

Í janúar 2012 fór fram fyrri endurskoðun kjarasamningsins og skemst er frá því

að segja að forsenduviðmiðin héldu því kaupmáttur launa hafði aukist á við -

miðunartímabili um tæp 2%, gengi krónunnar hafði styrkst um 0,5% en ef horft

var til gengis Evru þá hafði íslenska krónan styrkst um 2,6% að lokum hafði

verðlag haldist nokkuð stöðugt þó svo verðbólga væri enn of há. 

Það sem af er ári vekur þó upp mikinn ótta þar sem verðbólga er mun meiri en

spár gerðu ráð fyrir og gengi krónunnar hefur gefið mikið eftir og í apríl mánuði

hefur krónan veikst um rúm 5% gagnvart Evru. Í mars voru gerðar breytingar á

lögum um gjaldeyrishöftin en komið hafði í ljós að glufur voru á lögunum sem

gerðu það að verkum að ákveðnir aðilar gátu í raun nýtt sér gjaldeyrishöftin til

þess eins að hagnast á gjaldeyrisviðskiptum.  Þessar glufur gerðu það einnig að

verkum að Seðlabanki Íslands hafði ekki full tök á gengi krónunnar og gengi
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hennar lækkaði. Eftir að þessi lög voru samþykkt hefur Seðlabanki Íslands þó

ekki náð fram styrkingu krónunnar en þegar þetta er ritað hefur krónan veikst

um rúmt prósent frá 12. mars 2012. Um miðjan apríl mánuð er þröng viðskipta-

vog um 216 en í janúar á 2013 verður horft til viðskiptavogarinnar og var sett

inn viðmið í kjarasamningana um að gengi krónunnar væri komið niður í 190

(þröng viðskiptavog) og það er ljóst að mjög margt þarf að gerast til þess að

gengið styrkist um og yfir 13% á þessu tímabili.

Verðbólguþrýstingur hefur verið mikill að undanförnu vegna veikingar gengi

krónunnar en vísitala neysluverðs hefur hækkað um 1% undanfarna tvo mánuði

og á ársgrundvelli er verðbólgan 6,3%. Spár gera ráð fyrir að verðbólgan verði

há fyrrihluta árs en gangi síðan tiltölulega hratt niður. Óvissuþáttur slíkra spáa

er ætíð gengi krónunnar því ef gengi hennar fellur áfram þá mun sú veiking

skila sér í hærra vöruverði til almennings sem þrýstir vísitölu neysluverðs upp.

Það er því ekki að ástæðulausu að rætt er um gjaldmiðil okkar og hvaða kosti og

galla hann hefur. Kostirnir eru afar fáir fyrir hinn almenna launamann en gríðar-

lega verðmætir á tímum sem þessum fyrir útflutningsgreinarnar. Það er hagstætt

fyrir þjóðarbúið að geta fellt gengi krónunnar þegar hagstjórn hefur verið slæm

því með auðveldum hætti er hægt að fá fram jákvæðan viðskiptajöfnuð á

skömmum tíma en á sama tíma borga heimili landsins „brúsann“. 

Það er nokkuð ljóst að allt stefnir í að forsendur kjarasamninganna 2013 muni

ekki halda ef fer sem horfir og því er mikilvægt fyrir okkur að undirbúa jarðveg-

inn vel á komandi vetri. Við munum þurfa að leggja töluvert mikla vinnu í að

greina okkar kjarasamninga, hvaða bótum við viljum ná fram í næstu samninga-

gerð. Við höfum lagt á það mikla áherslu að hækka lægstu taxta okkar í undan-

förnum samningum ásamt því að horfa til kaupmáttar launa en við þurfum að

meta stöðuna hverju sinni.

Alþjóðasamstarf RSÍ

RSÍ hefur haldið uppi samstarfi á alþjóðavettvangi líkt og undanfarin ár en reynt

er að ná fram sem mestu samstarfi á sem hagstæðastan hátt. Það eru allir sam-

mála um mikilvægi þess að fylgjast með þróun mála í nágrannaríkjum, stöðu

efnahagsmála, menntamála, kjarasamninga og svona mætti lengi telja.

NEF

Rafiðnaðarsamböndin á Norðurlöndum hafa starfað mjög náið saman undan-

farna áratugi og gera enn. Það hefur reynst okkur dýrmætt að starfa saman að

þeim málefnum sem við Rafiðnaðarmenn þurfum að ræða enda eru réttindamál

misjöfn á milli landa en samt sem áður viljum við tryggja að þeir sem hafa lokið

þeim prófum sem krafist er að þau séu viðurkennd. Mikill fjöldi félagsmanna

RSÍ hefur flutt til annarra Norðurlanda, þó einna helst til Noregs, og hefur slíkur

flutningur ávallt ýmis vandamál í för með sér. Mikið hefur verið kvartað til RSÍ

vegna staðfestingar á sveinsprófum í Noregi en þar þurfa menn að sækja sér
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staðfestingu á réttindum og tekur sá ferill allt að 3 mánuðum. Nokkuð mörg til-

felli hafa þó komið upp að menn sem hafa lokið sveinsprófi og starfað í grein-

inni í áratugi sé hafnað um staðfestingu réttinda, þá hafa sömu menn þurft að fá

ástæðu gefna upp sem hefur í einhverjum tilfellum eingöngu verið tungumála-

örðugleikar en komi slíkt upp þá þurfa menn að sækja aftur um staðfestingu og

bíða í aðra 3 mánuði. Á sama tíma fá viðkomandi menn eingöngu greidd nema -

laun. 

Eftir að hafa fundað um þessi mál á réttum vettvangi hefur tekist að leysa slík

mál og hefur Fræðsluskrifstofa Rafiðnaðarins nú nægar upplýsingar í hönd-

unum til þess að upplýsa okkar félagsmenn sem til okkar leita um hvað ber að

varast þegar umsóknarferli hefst. 

NEF hefur einnig í gildi samkomulag um flæði vinnuafls á milli landanna og þá

hvað varðar félagsleg réttindi manna. Á undanförnum fjórum árum hefur fjöldi

þeirra sem ferðast til Noregs í vinnu frá Íslandi aukist verulega en töluvert mikil

vinna er í boði í Noregi en að auki eru tekjur manna háar í íslenskum krónum

talið. Íslenskir rafiðnaðarmenn eru mjög eftirsóttir í dag enda hafa þeir þekkingu

og færni sem nýtist almennt mjög vel. 

En slíku flæði vinnuafls fylgja alltaf spurningar um réttindi fólks.  Hvert eiga

menn að greiða félagsgjöldin og hvaða réttindi hafa menn þegar þeir greiða

skatta og gjöld til annarra landa? Á meðal NEF félaganna þá hefur verið sam-

komulag um það að þeir félagsmenn sem ekki vinna í heimalandi en eru ráðnir

hjá fyrirtæki heimalandsins greiði áfram til þess félags sem þeir hafa greitt til.

Þrátt fyrir að greiða ekki til þess lands sem viðkomandi vinna í eiga þeir samt að

fá fulla félagslegaþjónustu viðkomandi Rafiðnaðarsambands. Unnið er að því að

skrásetja þetta samkomulag og stefnt er að því að þetta verði sett í lög NEF á

næsta þingi.

NBTF

RSÍ er aðildarsamband að Norræna bygginga og trésambandinu sem starfrækt

er á Norðurlöndunum. Skrifstofa NBTF er í Stockhólmi en framkvæmdastjóri er

Per Skau. Undanfarin ár hafa RSÍ, Samiðn og SGS skipt með sér stjórnarsetu en

Starfsgreinasambandsmenn hafa þó verið tiltölulega óvirkir í þessu að undan-

förnu. Ísland hafði eitt sæti í stjórn og undanfarin tvö ár sat Guðmundur í stjórn

fyrir hönd Íslands og Samiðn tók við stjórnarsetu á síðasta þingi. Sú breyting var

hins vegar gerð á stjórnarsetu til þess að gæta jafnræðis allra aðildarfélaga NBTF

að öll aðildarfélög eiga sæti í stjórn í dag. Hins vegar komust aðilar að sam-

komulagi um að við á Íslandi munum eingöngu senda einn frá okkur á stjórnar-

fundi líkt og við höfum gert á móti fáum við greiddan ferðakostnað og gerum

ekki kröfu til þess að stjórnarfundir verði haldnir á Íslandi.

Stjórn NBTF fjallar um fjölmörg mál að öllu jöfnu, þar á meðal er eins og kom

fram í kaflanum um NEF að mikill fjöldi í byggingariðnaði starfar ekki í heima-

landi sínu heldur ferðast á milli landa til að sækja vinnu. Sömu spurningar

vakna upp í þessum geira og nauðsynlegt er fyrir aðildarfélög NBTF að gera
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samstarfssamninga til þess að tryggja réttindi launafólks sem er við þessar

aðstæður. Það er jafn mikilvægt fyrir vinnumarkaðinn í hverju landi að þeir

launamenn sem ferðast á milli landa fái greitt í samræmi við kjarasamninga

viðkomandi lands. Vonast er til þess að niðurstaða fáist í þetta á þessu ári.

EBTF

Líkt og með NBTF þá er samstarf á milli RSÍ og Samiðnar um setu í stjórn EBTF

en EBTF er Evrópski bygginga og tréiðnaðurinn. Ísland hefur eitt sæti í stjórn-

inni líkt og þetta var í NBTF og hófst tímabil RSÍ í byrjun desember á síðasta ári.

Haldinn hefur verið einn stjórnarfundur á þessu ári þar sem farið var yfir mál-

efni síðasta þings. Flæði vinnuafls er til umræðu á öllum stöðum enda skiptir

það allar þjóðir miklu máli að það vinnuafl sem er á ferðinni milli landa fái greitt

samkvæmt gerðum kjarasamningum hvers lands. „Social dumping“ er vanda-

mál sem nauðsynlegt er að stöðva í nágrannalöndum okkar líkt og við börðumst

að einhverju leyti við í tengslum við byggingu Kárahnjúkavirkjunnar. 

Unnið er að styrkingu ungliðahreyfingar í EBTF enda líkt og hjá RSÍ hefur verið

horft til þess að virkja ungt fólk til félagsstarfa. RSÍ hefur tilnefnt Svanborgu

Hilmarsdóttur fyrir hönd RSÍ-UNG og mun Svanborg leiða starf ungliða áfram.

RSÍ-UNG

RSÍ-UNG, ungliðahreyfing rafiðnaðarmanna var stofnuð á síðasta ári en

samhliða lagabreytingum RSÍ og aðildarfélaganna eru þeir félagsmenn sem eru

á aldrinum 18-35 aðilar að RSÍ-UNG. Þessir félagsmenn eru áfram félagar í

viðkomandi aðildarfélagi en þessi vettvangur sameinar hins vegar þennen hóp

þvert á félögin og er settur upp til þess að virkja fólk fyrr í félagsmálum, auka

félagsvitund ungs fólks og kynna réttindi þeirra, svo eitthvað sé nefnt. RSÍ-UNG

hefur 5 manna stjórn og 5 manna trúnaðarráð en hefur á fyrsta starfsári verið

skipað í 8 sæti og er Svanborg Hilmarsdóttir fyrsti formaður RSÍ-UNG. Unnið er

að opnun heimasíðu ásamt hönnun merkis félagsins.

Orlofskerfið
Helstu tölur

Þær breytingar verða á framboði orlofshúsa í sumar að bætt hefur verið við húsi

í Borgarfirðinum þar sem félagsmönnum verður heimilt að hafa gæludýr en ósk

kom fram á síðasta þingi að prófað verði að bjóða upp á hús fyrir þann hóp

félagsmanna sem á gæludýr og vill hafa þau með sér í fríið. Húsið er tekið að

leigu og er nýlegt, í samræmi við þær gæðakröfur sem við gerum til orlofshúsa

að öllu leyti. Mikil áhersla er lögð á það hjá okkur að vel sé gengið um öll orlofs-

hús okkar og að frágangur sé góður, sömu kröfur verða gerðar til þeirra leigj-

enda sem hafa með sér gæludýr í þetta hús enda skiptir reynslan af þessari

prófun miklu máli til framtíðar ef bjóða á upp á slíkt hús til lengri tíma. Boðið
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verður upp á hús í Súðavík, Gufuskálum, Vestmannaeyjum og Kaupmannahöfn

ásamt þeim húsum sem við eigum hér heima og erlendis. 

Búið er að tengja hitaveitu við orlofshúsin á Einarsstöðum og settir hafa verið

upp heitir pottar við húsin en gert er ráð fyrir því að nýting húsanna eigi eftir að

aukast yfir vetrarmánuðina. Vatnið sem hitaveitan skilar frá sér er rétt rúmlega

60 °C og er hemill í hverju húsi upp á 7 l/mín en það þýðir að nauðsynlegt er að

hafa heitt vatn í pottunum og gera þarf ráðstafanir til þess að hreinsa vatnið og

endurnýja það með reglubundnum hætti. Að fylla einn pott tekur að lágmarki

tæpar 5 klst.

Á haustmánuðum er stefnt að því að endurnýja sumarhúsið í Vaglaskógi en

húsið er orðið lélegt enda komið til ára sinna. Töluverður músagangur hefur

verið í húsinu í vetur líkt og undanfarna vetur og ekki boðlegt að leigja það út í

þessu ástandi lengur. Stefnt er að því að byggja tveggja hæða hús á steyptum

sökkli. 

Tjaldsvæðið á Skógarnesi hefur verið gríðarlega vinsælt líkt og undanfarin ár.

Mikið álag er á svæðinu en markvisst hefur verið unnið að því að takmarka
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Fjöldi
húsa á

árs-
grund-

velli

Heildar-
tekjur
2011

Heildar-
gjöld 
2011

Tekjur
pr.hús
2011

Gjöld
pr.hús
2011

Leiga/
hlutfall

rekstr ar -
kostn.
2011

2010

Meðal-
tal

2005 -
2010

Reykjavík 6 5.538.800 5.331.370 923.133 888.562 103,9% 79,6% 102,7%

Svignaskarð 2 1.452.200 3.080.437 726.100 1.540.219 47,1% 58,1% 47,0%

Vatnsfjörður 1 280.000 741.000 280.000 741.000 7,8% 24,4% 29,4%

Varmahlíð 1 922.600 1.139.493 922.600 1.139.493 81,0% 164,2% 135,2%

Akureyri 3 2.906.300 1.696.674 968.767 565.558 171,3% 178,4% 146,0%

Vaglaskógur 1 494.800 587.399 494.800 587.399 84,2% 95,9% 68,3%

Einarsstaðir 3 641.200 2.645.950 213.733 881.983 24,2% 36,1% 38,8%

Klifabotn 2 599.900 1.725.803 299.950 862.902 34,8% 46,5% 74,4%

Klaustur B hús 1 266.000 570.462 266.000 570.462 46,6% 99,5% 75,8%

Klaustur lítil - hús 2 415.000 401.592 207.500 200.796 103,3% 80,9% 61,0%

Skógarnes - minni hús/húsv. 5 3.316.200 11.116.054 663.240 2.223.211 29,8% 23,2% 34,0%

Skógarnes - stærri hús 10 10.092.800 23.234.139 1.009.280 2.323.414 43,4% 42,1% 33,9%

Skógarnes - aðalh. 1 2.225.600 3.018.252 2.225.600 3.018.252 73,7% 54,7% 77,0%

Stykkishólmur 1 932.100 1.825.750 932.100 1.825.750 51,1% 49,8% 36,3%

Ölfusborgir 3 2.174.500 4.693.919 724.833 1.564.640 46,3% 66,0% 56,7%

Tjaldvagnar 17 1.561.000 548.054 91.824 32.238 284,8% 122,9% 161,9%

Spánn 2 2.127.500 1.493.675 1.063.750 746.838 142,4% 67,2% 150,0%

Kaupmannahöfn 1 1.925.000 2.582.478 1.925.000 2.582.478 74,5% 33,1% 47,4%

Súðavík 1 254.100 726.000 254.100 726.000 35,0% 39,8% 32,3%

Gufuskálar 1 217.800 403.996 217.800 403.996 53,9% 0,0% 0,0%

Þýskaland 1 724.000 988.047 724.000 988.047 73,3% 0,0% 0,0%

Vestmannaeyjar 1 252.000 563.500 252.000 563.500 44,7% 0,0% 0,0%

Skógarnes - Tjaldst/golfv 3 5.807.900 6.581.606 1.935.967 2.193.869 88,2% 78,5% 97,7%

Meðaltal 69 45.127.300 75.695.650 654.019 1.097.038 59,6% 62,6% 65,5%
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aðgengi utanfélagsmanna að svæðinu nema þeir séu í fylgd með félagsmönnum

enda var oft á tíðum mikill fjöldi tjaldgesta utanfélagsmenn og félagsmenn

þurftu á vinsælustu helgunum frá að hverfa. Byrjað var á þessu í kringum 2008

og hefur þetta gengið vel frá því. Birkir og Jóhanna sáu um rekstur svæðisins

síðasta ár og sinntu svæðinu afskaplega vel, öllu húsnæði var haldið tandur-

hreinu þrátt fyrir gríðarlegan fjölda tjaldgesta. Orlofshúsunum á svæðinu var

haldið vel við. Í ár verða ráðnir nýir starfsmenn þar sem Birkir og Jóhanna sáu

sér ekki fært að sinna svæðinu fyrir okkur áfram. Sumarstarfsmenn verða áfram

ráðnir til þess að sjá um sláttur á flötum og rukkun inn á svæðið líkt um síðasta

sumar.

Á haustmánuðum voru keyptir 6 nýjir tjaldvagnar. Vagnarnir eru íslenskir og er

hönnunin ásamt framleiðslu Íslensk fyrir utan að tjaldið sjálft er saumað í Frakk-

landi. Nýju vagnarnir eru því hannaðir fyrir íslenskar aðstæður og framleiðand-

inn hefur séð um rekstur tjaldvagnaútleigu og hefur því góða reynslu af því

hvað reynist best og hvað ber að varast. Vagnarnir eru allir með fortjöldum og

eru með mikla og góða geymslu fyrir fortjald og aðra tilheyrandi fylgihluti.

Góður geymslukassi er framan á vögnunum. Því var ákveðið að selja eldri tjald-

vagna sem þörfnuðust æ meira viðhalds og í dag hafa 8 eldri vagnar selst en

ekki reynist nægt geymslurými í hvelfingunni fyrir allan þann fjölda sem voru í

umferð á síðasta ári en í ár munum við bjóða upp á 13 vagna.

Styrktarsjóður RSÍ

Styrkir 2008 2009 2010 2011

Sjúkrabætur 72.127.034 96.542.105 55.072.324 89.294.026

Eingr.dánarbætur 5.591.347 10.346.006 12.172.370 3.357.280

Sjúkran. og sjúkraþj 5.419.200 6.058.950 5.210.390 5.488.280

Lækniskostnaður 5.131.304 6.616.359 7.252.771 7.235.541

Ferðastyrkir 428.645 93.000 108.000 251.460

Líkamsr. og forv.st. 14.269.120 20.296.135 20.954.731 20.998.888

Gleraugnastyrkir 5.273.735 5.035.788 5.532.501 6.157.992

Styrkir v.atv.lausra 0 4.846.712 2.002.121 1.743.747

Jólastyrkur 0 0 840.000 1.609.500

Aðrir styrkir 3.391.200 1.440.984 1.698.673 2.029.708

Samtals 111.631.585 151.276.039 110.843.881 138.166.422

RSÍ býður félagsmönnum upp á hina ýmsu styrki hvort sem er í veikindatil-

fellum eða til líkamsræktar, svo eitthvað sé nefnt. Tekjur styrktarsjóðs jukust um

7,5% á milli ára en mikil aukning varð hins vegar í greiðslum úr styrktarsjóði þar

sem sjúkradagpeningar vega þyngst. Aukning sjúkradagpeninga var um 62% en

styrktarsjóðsgreiðslur samtals jukust um 24,6%. Þetta þýðir að styrkt-

arsjóðsgreiðslur námu um 62% af heildartekjum styrktarsjóðs. Ástæða þess að

aukning varð má rekja til þess að örlítið fleiri félagsmenn fengu greidda sjúkra-

dagpeninga á síðasta ári en einnig var sá hópur launahærri en 2010 að meðaltali 

Ársskýrsla A4_Layout 1  23.4.2012  16:03  Page 43



ÁRSSKÝRSLA RSÍ  2012

44

AS Aðrir styrkir 2.029.708 13 1.698.673 10 331.035 19,5% 3
BA Andlátstyrkir til barna 0 0 2.488.548 3 -2.488.548 -100,0% -3
DB Útfararstyrkir 3.357.280 10 9.683.822 25 -6.326.542 -65,3% -15
FS Ferðastyrkir 251.460 16 108.000 5 143.460 132,8% 11
GE Gleraugnastyrkir 6.157.992 228 5.532.501 198 625.491 11,3% 30
GL Glasa/tæknifrjógvun 839.682 13 1.895.264 28 -1.055.582 -55,7% -15
HV Hjartavernd 631.763 71 408.590 48 223.173 54,6% 23
KS Krabbameinsskoðun 156.648 33 112.438 31 44.210 39,3% 2
LR Líkamsræktarstyrkir 20.998.888 1277 20.376.163 1193 622.725 3,1% 84
LÆ Læknis- og lyfjakostn. 5.607.448 128 5.357.507 108 249.941 4,7% 20
NU Sjúkraþjálfun og nudd 5.488.280 348 5.210.390 286 277.890 5,3% 62
SD8 Sjúkradagpen. 80% 83.793.295 68 50.925.762 59 32.867.533 64,5% 9
SDL Sjúradagpen.-lágmark 5.500.731 8 4.146.562 9 1.354.169 32,7% -1
LRA Líkamsr.styrkir til atvinnulausra 80.260 38 57.540 14 22.720 39,5% 24
ENA Námskeiðsst.til atv.lausra 301.380 23 485.396 25 184.016 37,9% -2
JOL Jólastyrkir til atv.lausra 1.609.500 43 840.000 41 -769.500 -91,6% 2

SAMTALS 136.804.315 2.317 109.327.156 2.083 27.075.691 19,8%-234

Tegund styrkja Upphæð Fjöldi gr. Upphæð Fjöldi gr. Upphæð % Fjöldi gr.
á kennit. á kennit.

2011 2010 Mismunur

Viðmiðun Viðmiðun
Dagar Leiga Hlutfall Röð Dagar Leiga Hlutfall Röð

Hús 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011
Reykjavík íbúðir 2.190 1431 65,34% 5 2.190 1597 72,92% 7
Svignaskarð 730 434 59,45% 9 730 423 57,95% 12
Vatnsfjörður 365 85 23,29% 17 365 99 27,12% 20
Varmahlíð 365 222 60,82% 8 365 211 57,81% 13
Akureyri íbúðir 1.095 831 75,89% 3 1.095 809 73,88% 6
Vaglaskógur 365 192 52,60% 11 365 133 36,44% 17
Einarsstaðir 1.095 299 27,31% 15 1.095 231 21,10% 22
Klifabotn /Illguastaðir 730 169 23,15% 18 730 205 28,08% 18
Klaustur 365 153 41,92% 13 365 101 27,67% 19
Klaustur lítil hús 730 190 26,03% 16 730 166 22,74% 21
Skógarnes - minni hús 960 648 67,50% 4 1.460 860 58,90% 11
Skógarnes - stærri hús 3.650 2238 61,32% 7 3.650 2184 59,84% 8
Skógarnes - aðalhús 275 152 55,27% 10 365 218 59,73% 9
Stykkishólmur 365 191 52,33% 12 365 202 55,34% 14
Ölfusborgir 1.095 680 62,10% 6 1.095 651 59,45% 10
Spánn 730 232 31,78% 14 730 360 49,32% 15
Kaupmannhöfn 290 224 77,24% 2 173 146 84,39% 4
Súðavík 91 84 92,31% 1 91 77 84,62% 3
Gufuskálar 71 66 92,96% 1
Þýskaland 82 65 79,27% 5
Vestmannaeyjar 64 55 85,94% 2
Tjaldvagnar 4.927 733 14,88% 19 1.655 692 41,81% 16

20.413 9188 45,01% 17.831 9551 53,56%

og það vegur þyngst í samanburðinum að þeir sem launahærri voru fengu
greiðslur að meðaltali í lengri tíma.
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Kvótamál
Mikið hefur verið deilt um kvótamál og á vormánuðum er kvótafrumvarp nr. 2

til umræðu. Þetta eru tvö frumvörp annað tekur á sjórn fiskveiða og hitt fjallar

um veiðigjald. Það er margt gott sem fjallað er um í frumvörpunum en sam-

kvæmt því fyrra er tekið á því hvernig meðhöndla á fiskistofna við Íslands-

strendur. Hversu lengi nýtingarleyfi eigi að gilda en gert er ráð fyrir að

nýtingarleyfum sé úthlutað til 20 ára og eftir 5 ár geti ráðherra tilkynnt um

breytingar sem taka þó ekki gildi fyrr en eftir 15 ár. Þetta gefur aðilum tölu-

verðan aðlögunartíma og ætti ekki að draga úr fjárfestingum í greininni.

Hið síðarnefnda tekur síðan á því hvaða gjöld skuli greiða fyrir nýtingu auðlind-

arinnar. Annars vegar yrði tekið almennt gjald sem á að standa undir kostnaði

leggst á ríkissjóð við rannsóknir, stjórn, eftirlits og umsjónar með veiðum og

vinnslu.

Sérstakt gjald yrði síðan innheimt í samræmi við framlegð greinarinnar í heild

sinni að frádreginni svokallaðri árgreiðslu sem fundin er út í samræmi við eðli-

legar afskriftir, vaxtakostnað og hagnað sem nauðsynlegur er fyrir greinina. Því

næst er renta tekin af EBITDA, en þá er búið að taka saman allar tekjur greinar-

innar og draga frá beinan rekstrarkostnað fyrir vaxtakostnað, skatta og afskriftir.

Rentan er ákveðin prósenta sem í frumvarpinu er upphaflega 60% fyrsta árið,

65% það næsta og 70% eftir það. 

Það er margt gott í frumvörpunum en gera má lagfæringar til þess að ganga ekki

of nærri atvinnugreininni og aðlögunartími sé hæfilegur. Hins vegar er það ljóst

að nauðsynlegt er að atvinnugreinar sem nýta auðlindir þjóðarinnar eiga að

skila auknum verðmætum í ríkissjóð, til þjóðarinnar, en með þeim hætti að sú

auðlindarenta gangi ekki of nærri rekstri fyrirtækja.
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Starfsemi Stafa 2011

Engum dylst að endurskipulagning íslensks efnahagslífs gengur hægar en von-

ast var til. Atvinnuleysi er mikið en þrátt fyrir það hafa iðgjöld til Stafa vaxið um

8% á milli ára, sem rekja má til launahækkana. Dregið hefur úr útgreiðslum af

séreignarsparnaði sjóðfélaga frá fyrri árum sem skýrist af tímabundnum heim-

ildum stjórnvalda þar að lútandi eru takmarkaðar. Þá hefur sjóðurinn tekið þátt í

aðgerðum til að leiðrétta skuldir þeirra sem skulda meira en þeir eiga í gegnum

110% leiðina. Sérstök úttektarnefnd var starfandi á síðasta ári sem skilaði skýrslu

af sér í byrjun febrúar. Allt þetta ásamt daglegri starfsemi hefur leitt til mikil

álags á starfsemi Stafa. Starfsmenn Stafa hafa haft í nógu að snúast vegna þess

hvernig árar en reyna eins og kostur er að liðsinna sjóðfélögum á erfiðum

tímum. Endurskipuleggja starfsemina og mæta auknum kröfum sem gerðar eru

til fjármálastarfsemi eftir hrun. 

Stafir lífeyrissjóður hefur undanfarin ár starfað við erfiðar aðstæður. Lágt vaxta-

sig sem afleiðing af gjaldeyrishöftum reynist þung í skauti. Fjárfestingakostir eru

takmarkaðir og peningaleg eign safnast upp hjá viðskiptabönkunum. Hlutfall

erlendra eigna lækkar sem hlutfall af heildar eignum. Ljóst er að við afnám hafta

verður uppsöfnuð þörf fyrir fjárfestingar erlendis töluverð. 

Þrátt fyrir mikið tap hjá sjóðnum í kjölfar hruns er ljóst að hann hefur einungis

bognað en ekki brotnað. Ef lífeyrissjóðum verður leyft að starfa við eðlilegar

aðstæður má horfa til bjartari tíma. Nafnávöxtun allra eigna 2011 var 7,5% en

hrein raunávöxtun nam 2,1%. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar sjóðsins síðustu

fimm árin er neikvæð um 5,5% en er jákvæð um 1,3% síðustu tíu árin.

Sífellt minnkar sú óvissa sem ríkt hefur varðandi innheimtu á útistandandi

kröfum sjóðsins. Þrátt fyrir að sjóðurinn sé aðili af dómsmálum leysast þau mál

jafnt og þétt. Nú sér fyrir endann á uppgjöri afleiðusamninga við hina föllnu

banka og þótt Stafir séu ekki meðal þeirra sjóða sem hvað mest eiga undir þar er

mikilvægt að ljúka þeim málum í sátt. Allt þetta leiðir til þess að jafnvægi hefur

náðst í fjárfestingum og áhættan hefur minkað undanfarin misseri. 

Sjóðfélagar og iðgjöld 

Um áramót áttu 54.687 einstaklingar réttindi í sjóðnum. Á árinu 2011 greiddu

8.819 einstaklingar iðgjald til samtryggingardeildar Stafa og 1.732 launa-

greiðendur. Virkir sjóðfélagar, þ.e. sjóðfélagar sem að jafnaði greiða iðgjöld til

sjóðsins með reglubundnum hætti í mánuði hverjum voru 6.573. Á árinu 2011

námu iðgjaldagreiðslur til samtryggingadeildar 4.040 millj. kr. 

Í árslok 2011 áttu 19.949 einstaklingar réttindi í séreignardeild. Á árinu 2011

greiddu 1.541 einstaklingar iðgjald til séreignardeildar Stafa og fækkaði þeim

um 3% frá fyrra ári. Á árinu 2011 námu iðgjaldagreiðslur til séreignardeildar 252

millj. kr. sem er hækkun um 6% frá fyrra ári
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Lífeyrisgreiðslur og tryggingastaða 

Á árinu 2011 nutu 4.452 lífeyrisþegar greiðslna úr samtryggingardeild að

fjárhæð 2.283 millj. kr. sem er hækkun um 2% á milli ára. Lífeyrisþegum fjölgaði

um 6% á árinum eða um 257. Greiðslur úr séreignardeild námu um 443 m.kr.

sem er um 46% aukning á milli ára. Miklar sveiflur í lífeyrisgreiðslum séreigna-

deilda eru eðlilegar og þekktar þar sem mikið frjálsræði er gagnvart útgreiðslum

Tryggingafræðileg úttekt á stöðu sjóðsins hefur farið fram miðað við árslok 2011.

Helstu niðurstöður eru þær að staða sjóðsins í heild gagnvart áföllnum skuld-

bindingum er neikvæð um 16,7% og að viðbættri framtíðarskuldbindingu er

hún neikvæð um 8,1%.  

Fjárfestingar 

Starfsemi sjóðsins á árinu 2011 greinist í samtryggingardeild og séreignardeild

sem taka við iðgjöldum í samræmi við lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda.

Hrein eign samtryggingardeildar til greiðslu lífeyris nam 86.972 millj. kr. saman-

borið við 79.143 millj. kr. árið áður sem er hækkun um 10% á milli ára. Fjárfest-

ingastarfsemi Stafa er einn af mikilvægustu þáttum í starfseminni. Á liðnu ári

var 18.078 millj. kr. ráðstafað til verðbréfakaupa og lánveitinga í samræmi við

fjárfestingastefnu sjóðsins. Keypt voru skuldabréf fyrir 9.560 millj. kr.. Keypt

voru verðbréf með breytilegum tekjum á síðasta ári að fjárhæð 6.830 millj. kr. 

Rekstrarkostnaður

Samanlagður kostnaður Stafa var 236,1 millj. kr. og jókst um 16% á milli ára.

Munar þar mikið um kostnað vegna lögfræðinga sjóðsins sem bæði hafa þurft að

verja og sækja rétt sjóðsins í fjölmörgum málum.  Heildarkostnaður sem hlutfall

af eignum var 0,26% en 0,24% árið áður.  Rekstrarkostnaður sjóðsins á árinu 2010

var 128 millj. kr. og hækkar um 16,3%.  Rekstrarkostnaður sem hlutfalli af

eignum var 0,14% samanborið við 0,13% árið áður. Rekstrarkostnaður sem hlut-

fall af iðgjöldum var 2,98% samanborið við 2,77% árið áður. Sjóðurinn skiptir

kostnaði samkvæmt reglum FME  upp í rekstrarkostnað og fjárfestingagjöld.

Helmingur af kostnaði Stafa má rekja til launakostnaður.  Til viðmiðunar á

kostnaði á milli ára má því bera kostnað saman við vísitölu launa til hálfs við

neysluverðsvístölu.  Kostnaðarvísitala Stafa hækkar um 4,8% á milli ára og hefur

raunkostnaður því lækkað um 11,2% að teknu tillit til viðmiðunarvísitalna.

Stöðugt er leitað leiða til að hagræða í rekstri Stafa en mjög erfitt í núverandi

umhverfi í kjölfar hruns á fjármálamörkuðum.   Meðalfjöldi starfsmanna hjá

sjóðnum á árinu var 12,8 samanborið við 13,3 árið áður og námu og laun

hækkuðu um 8,1% á milli ára. 

Skipulag og stjórnun Stafa 

Stöðugt er unnið að því að efla skipulag og rekstur Stafa með það að markmiði

að auka rekstraröryggi. Sjóðurinn býr við öflugt eftirlit ytri endurskoðanda,

PWC, og innri endurskoðanda, Deloitte. Þessir aðilar vinna sjálfstætt og hafa

skoðað sjóðinn og rekstur hans fyrir árið 2011 og skilað stjórn sjóðsins skýrslu

þar um. Þá hefur stjórn Stafa skipað þriggja manna endurskoðunarnefnd. Tveir

nefndarmenn eru óháðir stjórninni en sá þriðji situr í stjórn. Nefndinni er ætlað
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að yfirfara vinnubrögð endurskoðanda og vinna náið með innri endurskoðanda

að því að efla enn frekar eftirlit með rekstri sjóðsins. Þá starfar sérstakur reglu-

vörður fyrir stjórnina og annast eftirlit með verðbréfaviðskiptum stjórnarmanna

og  starfsmanna, ef einhver eru.

Á vefnum stafir.is má nálgast almennar upplýsingar um sjóðinn. Skrái sjóðfélagi

sig inn með lykilorði fær hann upplýsingar eigin stöðu gagnvart Stöfum, greitt

iðgjald, lífeyrisrétt, lífeyrisgreiðslur og sjóðfélagalán.
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Ályktun miðstjórnar RSÍ um skattlagn-

ingu lífeyrissjóða
Miðstjórn RSÍ hafnar fortakslaust þeirri aðferðarfræði sem ríkisstjórnin hyggst

beita við fjármögnun ríkissjóðs með þeim hætti að skattleggja hreinar eignir

samtryggingar lífeyrissjóða. Fjármunir lífeyrissjóða er eign sjóðsfélaga en ekki

lífeyrissjóða, þeim ber að ávaxta þá fjármuni sem sjóðsfélagar leggja í sjóðina.

Í frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997 er gert ráð fyrir að hrein

eign lífeyrissjóðanna verði skattlögð sérstaklega. Með þessu ætlar Alþingi að

færa sérgreint sparifé sjóðsfélaga yfir í almannaeigu. Þessi tilfærsla á fjármunum

er klárt brot á Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands en þar segir að eignarrétturinn sé

friðhelgur. Með lagasetningu þessari er þar með gengið á rétt þeirra fjölmörgu

sjóðsfélaga sem hafa sýnt þá fyrirhyggju að leggja fjármuni til hliðar sem nýta

skuli á efri árum.

Það er í hrópandi ósamræmi þegar einn og afmarkaður stofn, óháður skuldbind-

ingum, er tekinn til skattlagningar umfram annan því þessi skattlagning jafn-

gildir því að Ríkissjóður myndi taka eignarnámi hlut af fasteignum landsmanna

til þess eins að auka verðmæti í Ríkissjóði. Sérstök skattlagning á innistæðum í

bönkum yrði seint heimiluð enda sömu forsendur sem liggja þar að baki. Það er

öllum ljóst að sú framkvæmd yrði talin fáránleg!

Rétt er að benda á óréttlæti sem af þessu hlýst ef horft er til almenna lífeyr-

issjóðakerfisins á móti því opinbera, því þegar hrein eign almennu lífeyris -

sjóðanna lækkar á móti áföllnum skuldbindingum og fer undir -15% hlutfall þá

ber almennum lífeyrissjóðum að skerða réttindi sinna sjóðsfélaga annað hvort

áfallnar skuldbindingar, framtíðarskuldbindingar eða hvoru tveggja. Sem sagt

sjóðsfélagar fá lægri fjárhæðir við greiðslu lífeyris.

Ef hins vegar er horft til opinberu lífeyrissjóðanna þá gerist slíkt hið sama,

áfallnar skuldbindingar verða meiri en eignirnar, en í stað þess að sjóðirnir þurfi

að skerða réttindi þá er sá mismunur sóttur í Ríkissjóð Íslands sem bætir

sjóðnum upp tapið og sjóðsfélagar halda fullum lífeyri. Þetta leiðir til þess að

skuldbinding Ríkissjóðs eykst og skattgreiðendur þurfa að greiða hærri skatta til

að vega upp tapið. Því er augljóst mál að mismunun á milli þessara tveggja hópa

er algjör!

Það verður ekki við það unað að stéttarskipting í landinu fái að þróast áfram

með þessum hætti að eingöngu þeir sem greiði í almennu lífeyrissjóðina þurfi í

sí og æ að „borga brúsann“, því með þessu breikkar sífellt bilið á milli þeirra

sem greiða í almennu sjóðina og þá opinberu.

Miðstjórn RSÍ mótmælir þessari aðför að félagsmönnum RSÍ og óskar enn á ný

eftir því að jafnræðis verði gætt við alla þá skattlagningu sem stefnt er að og síst

af öllu að ganga á Stjórnarskrárvarinn rétt landsmanna. Það verður ekki enda-
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laust tekið af sama hópnum með skattlagningu, þeim hópi sem hefur lökustu

kjörin. Leiðin út úr erfiðum efnahagsaðstæðum er ekki með skattpíningu! Leiðin

sem er fær og okkur ber að fara er með aukinni atvinnu og verðmætasköpun.

Reykjavík, 9.12.11

Kristján Þórður Snæbjarnarson

Formaður Rafiðnaðarsambands Íslands

Ályktun miðstjórnar RSÍ vegna 

endur skoðunar kjarasamninga. 
Í kjarasamningum sem undirritaðir voru 5. maí síðastliðinn er ákvæði um að

samningsaðilar skuli meta forsendur kjarasamninganna í janúar 2012 og liggja

þá eftirfarandi forsendur til grundvallar: 

Kaupmáttur launa hafi aukist á tímabilinu desember 2010 – desember

2011 samkvæmt launavísitölu Hagstofu Íslands. 

Verðlag haldist stöðugt á samningstímanum og að verðbólga verði innan

við 2,5% í desember 2012 m.v. sl. 12 mánuði. 

Að gengi krónunnar styrkist marktækt frá gildistöku samningsins til loka

árs 2011. 

Að stjórnvöld hafi staðið við gefin fyrirheit í efnahags-, atvinnu-, og

félagsmálum, sbr. yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamn-

ing þennan. 

Fari svo að ofangreindar forsendur standist ekki skal kalla saman fund samn-

inganefndar aðildarsamtaka ASÍ og framkvæmdastjórnar SA sem leita skulu

samkomulags um viðbrögð til að stuðla að framgangi markmiða samningsins,

treysta forsendur hans og vinna að því að hann haldi gildi sínu. 

Þau atriði er snúa að efnahagsmálum hafa staðist á þessum tímamótum í janúar

2012. Hins vegar hafa ótal atriði er snúa að efndum ríkisstjórnar ekki staðist sem

skyldi. Ekki hefur verið unnið að jöfnun lífeyrisréttinda almennra og opinberra

lífeyrissjóða auk þess hefur Alþingi samþykkt að skattleggja almenna lífeyr-

issjóði umfram þá opinberu. Við það verður ekki unað og hefur Miðstjórn RSÍ

nú þegar boðað að sú skattlagning verði sótt til baka fyrir dómstólum verði ekki

fallið frá þeirri skattlagningu og eignir sjóðsfélaga endurgreiddar nú þegar, hafi

lífeyrissjóðir þegar staðið skil á þessum skatti. 

Nú er tími aðgerða og betur má ef duga skal! Nú verður að ljúka gerð áætlunar

um að leiðrétta réttindi sjóðsfélaga á almennum vinnumarkaði upp að þeim op-

inbera, eigna- og tekjutenging vaxtabóta þarf að endurskoða með það að
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markmiði að draga úr skerðingum. Tekið verði á kennitöluflakki og

útboðsmálum, unnið verði markvisst að því að fjárfesting í atvinnulífi verði

aukin. Aukið verði samstarf við stéttarfélögin vegna reksturs og stjórnunar at-

vinnuleysisbótakerfisins. 

Skipta verður úr stöðnun í vöxt! 

Reykjavík, 18.1.2012 

Kristján Þórður Snæbjarnarson 

Formaður Rafiðnaðarsambands Íslands
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