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BÆTT LÍFSKJÖR

RSÍ berst fyrir bættum kjörum félagsmanna innan RSÍ í víðum skilningi. RSÍ stuðlar að auknum kaupmætti launa,
stöðugu verðlagi og samkeppnishæfum launum okkar greina. RSÍ mun beita sér fyrir hagsmunum félagsmanna
bæði við gerð kjarasamninga en ekki síður með því að tala máli félagsmanna á samfélagslegum vettvangi. Félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði eiga ekki að líðast.
1. Kjarasamningar: Við viljum stuðla að auknum kaupmætti launa og draga úr skerðingum. Við mótum skýrar
kröfugerðir vegna kjarasamninga í samráði við félagsmenn í aðdraganda endurnýjunar. Vilji félagsmanna
mótar meginstefnu við gerð kjarasamninganna. RSÍ mun beita sér fyrir því að gerðir verði færri og betri
kjarasamningar og stuðla að bættum vinnubrögðum við gerð kjarasamninga, þannig að kjarasamningur
taki við af kjarasamningi. Markmiðið er aukinn kaupmáttur.
2. Styttri vinnutími: RSÍ mun beita sér fyrir umræðu og innleiðingu á styttri vinnutíma félagsmenn og stuðla að
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betra, fjölskylduvænna, öruggara og þægilegra starfsumhverfi. Annars vegar með gerð kjarasamninga og hins
vegar með eftirfylgni og stuðningi við innleiðingu á styttingu vinnuvikunnar.
3. Málefni heimila: RSÍ mun beita sér í málefnum heimilanna, stuðla að lágum vöxtum húsnæðislána, stöðugu
verðlagi, bættri stöðu leigjenda og að landsmenn geti fjárfest og búið í öruggu og hagstæðu húsnæði. Þá mun
RSÍ beita sér fyrir því að afnema skerðingar á ellilífeyris- og örorkugreiðslum.
4. Staða atvinnulausra: RSÍ mun styðja atvinnulausa félaga og stuðla að því að félagar haldi tengingu við vinnumarkaðinn og komist sem fyrst til starfa. Við beitum okkur fyrir félagslegum stuðningi.
5. Félagsaðild fyrir fleiri: RSÍ mun beita sér fyrir því að eyða hindrunum að félagsaðild einyrkja og sjálfstætt
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starfandi. Við viljum búa til traust öryggisnet og styðja við þann hóp.

BÆTT LÍFSKJÖR – AUKINN KAUPMÁTTUR
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STERK LIÐSHEILD

Styrkleikar RSÍ eru fólgnir í fjölbreyttu og virku baklandi sem hefur sameinast um sameiginleg hagsmunamál. Í samstöðunni
felast helstu styrkleikar við samningagerð. Við munum sækja fram á við með það að leiðarljósi að auka til muna samvinnu og
samstarf á enn breiðari grunni sem getur styrkt stöðu iðn- og tæknigreina á Íslandi. Með sameiginlegum rekstri, sterkum
sjóðum og mikilli samheldni verður mögulegt að styrkja iðn- og tæknigreinar í samfélaginu enn frekar. Öflugt trúnaðarmannakerfi er hornsteinn í starfsemi RSÍ og ætlum við að styrkja tengslin enn frekar. Með fjölbreytnina að vopni eru okkur allir vegir
færir. Með því að efla starfsemi heildarinnar eflum við og virkjum starf allra. Markmið RSÍ er að stuðla að kraftmiklu starfi á
öllum sviðum og jafnframt leggja ríka áherslu á öflugt starf ungs fólks innan sambandsins.
1. Sterkt bakland og eftirsótt samband: RSÍ mun gæta hagsmuna félagsmanna og fjölskyldna þeirra í víðum skilningi. Það
er hlutverk RSÍ að vera bakland og bakhjarl félagsmanna út lífið. Það er eftirsótt að vera félagsmaður í aðildarfélögum RSÍ,
við ætlum að vinna markvisst í móttöku og eftirfylgni með nýjum félagsmönnum og tryggja góða tengingu við núverandi
félagsmenn.
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2. Samstaða og samtal: RSÍ mun stuðla að sterkri uppbyggingu sambands og aðildarfélaga og viðhafa virkt samtal við félagsmenn. Markmið er að rýna í uppbyggingu innan RSÍ með það fyrir augum að straumlínulaga starfsemina og auka beina
þjónustu við félagsmenn. Við viljum efla samstöðuna og skapa traust og sátt á milli ólíkra hópa. Við munum markvisst vinna
að því að efla samstöðu aðildarfélaga.
3. Samstarf innan og utan RSÍ: Við ætlum að rýna lög og reglugerðir RSÍ og aðildarfélaga til að ná fram sem mestri sátt um
starfið og auka hagræðingu í rekstri. Við ætlum að taka stærri skref í auknu samstarfi iðnaðarmannafélaganna á Íslandi á
sem víðtækastan hátt, til hagsbóta fyrir félagsmenn aðildarfélaga RSÍ. Við verðum leiðandi afl í samvinnu félaga innan RSÍ,
innan iðn- og tæknigreina, við erlend félög og víðar.
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4. Trúnaðarmenn: Öflugt og virkt trúnaðarmannakerfi er gríðarlega mikilvægt í þróun RSÍ til framtíðar, sem hingað til. Styrkjum trúnaðarmenn með öflugri fræðslu um starfsemina og almennt um réttindi og skyldur. Við ætlum að fjölga fundum með
trúnaðarmönnum og auka fræðslu til þeirra.
5. Tækninýjungar: Örar tækniframfarir og þróun í tæknilausnum krefja félagsmenn okkar um að vera stöðugt á vaktinni til að
efla starf sitt, RSÍ mun fylgjast með tækniframförum og kynna þær fyrir félagsmönnum í samvinnu við aðra.

STERK LIÐSHEILD – FJÖLGUN FÉLAGSMANNA
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LEIÐANDI AFL Í MENNTUN
Við erum leiðandi afl í menntamálum á Íslandi. Við beitum okkur fyrir nýliðun í okkar greinum með því að auka aðsókn
í iðn- og tækninám. Við aukum skilning landsmanna á mikilvægi iðn- og tæknimenntunar með markvissu samráði og
samtali innan stjórnkerfis sem og í okkar umhverfi. Á tímum örra tæknibreytinga verðum við sífellt að vera á tánum
vegna notkunar og viðhalds á nýjustu tækni. RSÍ mun beita sér fyrir að menntun og færni félagsmanna þróist í takt við
þær miklu áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Það að standa vörð um þau réttindi sem menntun skilar er eitt af
lykilatriðum starfseminnar.
1. Iðn- og tækninám í skólum: RSÍ mun beita sér fyrir aðgengi að iðn- og tækninámi hvar sem er á landsbyggðinni
og aðgengi að verknámi í samvinnu við félaga. Við heimsækjum grunn- og framhaldsskóla víðsvegar um landið með
fræðslu um iðn- og tækninám. Við munum fylgjast með þróun náms og hafa áhrif til að bæta námið. Markmiðið er
að sífellt stærra hlutfall nemenda ljúki iðn- og tækninámi.
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2. Samkeppnishæfni og færni félagsmanna: RSÍ mun beita sér fyrir samkeppnishæfni starfa í greininni og samkeppnishæfni og færni félagsmanna. RSÍ mun vinna með öðrum í samfélaginu að því að bæta stöðu iðn- og tæknigreina á
Íslandi með það í huga að gera námi og þjálfun hærra undir höfði og stuðla að nauðsynlegri endurnýjun.
3. Fræðsla og endurmenntun: RSÍ mun beita sér fyrir aukinni fræðslu til félagsmanna, markvissri endurmenntun
og sterkri stöðu faggreina í gegnum fræðslu og endurmenntun. Einnig munum við fræða þá félagsmenn sem
starfa í deilihagkerfinu (e. gig economy). RSÍ mun aðstoða nýja og eldri félaga við að sækja sér nám með því að
niðurgreiða námsgjöld.
4. Félagsmálanámskeið: RSÍ mun bjóða upp á árleg félagsmálanámskeið fyrir trúnaðarmenn og aðra sem vilja
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efla félagsvitund og styrk sinn.
5. Lögverndun/réttindi: RSÍ mun standa vörð um lögvernduð starfsheiti, löggildingu starfa sem og þau réttindi
sem félagsmenn hafa aflað sér.

LEIÐANDI AFL Í MENNTUN – FJÖLGUN Í IÐN- OG TÆKNINÁMI
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AUKIÐ ÖRYGGI

Við ætlum að stuðla að auknu öryggi á vinnustöðum. Öryggismenning og -vitund meðal allra í samfélaginu er okkur
mikilvæg, allt sem tengist vinnuvernd og öryggisstöðlum skiptir þar máli sem og öryggisfræðsla, forvarnir og atvikagreiningar. RSÍ mun stuðla að eflingu vinnustaðaeftirlits og leita leiða til að hafa áhrif á eftirlitið heilt yfir á íslenskum
vinnumarkaði. Markmiðið er fækkun slysa félagsmanna og annarra.
1. Vinnustaðaeftirlit: RSÍ beitir sér fyrir eflingu vinnustaðaeftirlits með öryggi og gott starfsumhverfi að leiðarljósi.
Finna leiðir til að efla enn frekar öryggi á vinnustað.
2. Öryggisfræðsla í skólum/vinnustöðum: RSÍ vill tryggja öryggisfræðslu í skólum og á vinnustöðum. Markvisst
verður unnið að því að auka fræðslu og stuðning við félagsmenn til að efla öryggisvitund úti á vinnumarkaði.
Markmiðið er að fækka slysum og útrýma sem mest slysagildrum. Þekking er ein öflugasta leiðin til að byggja
upp öryggismenningu.
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3. Fyrirbyggjandi áhersla: RSÍ vill að áhersla verði lögð á að finna leiðir til að fyrirbyggja slys og efla öryggi. Í samvinnu við aðra í samfélaginu mun RSÍ beita sér fyrir aukinni vitund um mikilvægi öryggis og fyrir betri öryggismenningu í samfélaginu. Taka ber mið af því sem best gerist hérlendis og erlendis til að draga úr slysum.
4. Öryggisvitund á vinnustöðum: RSÍ vill beita sér fyrir aukinni öryggisvitund á vinnustöðum, að öryggisvarnir séu
sýnilegar og starfsmenn jafnt og atvinnurekendur séu meðvitaðir um öryggismálin öllum stundum. Öryggismál
skipta höfuðmáli í iðn- og tæknigreinum.
5. Öryggisstaðlar og atvikagreiningar: RSÍ vill beita sér fyrir fækkun slysa með því að nýta öryggisstaðla og læra
af atvikum. RSÍ vill að öryggisstaðlar séu byggðir inn í öll verkferli og vinnubrögð. Að allur tækjabúnaður uppfylli
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öryggiskröfur og að vinnustaðir sýni fram á að svo sé. RSÍ stuðlar einnig að nákvæmum atvikagreiningum þegar
vinnuslys verða, ekki til að benda á sökudólga heldur til að læra af þeim atvikum, næratvikum og slysum sem upp
koma, þannig væri unnt að fjarlægja slysagildrur og fræða náms- og starfsmenn um orsakir slysa. Mikilvægt er að
fjarlægja slysagildrur og beita forvirkum aðgerðum til að draga úr slysum.

AUKIÐ ÖRYGGI – FÆKKUN SLYSA
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FYRSTA FLOKKS ÞJÓNUSTA
RSÍ setur bætta þjónustu við félagsmenn sína í forgang. Í takt við nýjustu tækni og þær ýmsu áskoranir sem við upplifum í
samfélaginu setjum við enn meiri þunga í rafræna þjónustu með það að markmiði að fækka hindrunum m.a. vegna búsetu og
fjarlægða á milli þjónustuskrifstofu RSÍ og félagsmanna. Samfélagið er að breytast og fjölmenning að aukast sem við fögnum.
Við styðjum við bakið á félagsmönnum okkar óháð aldri, uppruna og kyni.
1. Aðgengi að upplýsingum: Upplýsingagjöf til félaga hvað varðar kjarasamninga verður í forgangi. RSÍ endurhannar heimasíðuna, mun gera hana notendavæna og bæta aðgengi að upplýsingum. Sérstaklega verður hugað að endurbótum á umsóknarsíðum, „mínum síðum“ og orlofshúsavef.
2. Samfélagslega ábyrgur rekstur og öflugir sjóðir: Rekstur RSÍ verður gagnsær, starfsemin skilvirk og samfélagslega ábyrg
í anda heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. RSÍ mun efla sameiginlega sjóði enn meira, meðal annars efla orlofshúsakerfið
og gera það fjölbreyttara. Þá mun RSÍ efla styrki úr sjúkrasjóði og munu þeir taka mið af yngri og eldri félagsmönnum. Þá
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verður framfærsla í gegnum verkfallssjóði tryggð sem best.
3. Sterk rödd og sýnileiki: RSÍ beitir sér fyrir kynningum til að minna á mikilvægi félagsins og efla virðingu fyrir iðn- og
tæknigreinum. RSÍ mun tala máli félaganna á þeim vettvangi sem nauðsynlegt er hverju sinni, hvort sem það er við samtök
fyrirtækja, lífeyrissjóði, Alþingi, sveitarstjórnir eða á alþjóðlegum vettvangi. RSÍ á að hafa sterka rödd, gæta hagsmuna um
allt samfélag, á þingi og víðar og tryggja sýnileika sambandsins og félagsmanna.
4. Gagnsæi í verkferlum: RSÍ mun endurskoða verkferla á skrifstofu sinni til að auka skilvirkni við svörun fyrirspurna og bæta
þjónustu, með gagnsæi, skýrleika og fagleg vinnubrögð að leiðarljósi. Þetta á m.a. við um fyrirspurnir, umsóknir styrkja,

Rafiðnaðarsamband Íslands, maí 2021

umsóknir sjúkradagpeninga, lögfræðiþjónustu og vinnu vegna kjaramála.
5. Fjölgun og móttaka nýrra félaga: Við ætlum að taka á móti nýjum félagsmönnum með markvissri fræðslu um hvað RSÍ
hefur upp á að bjóða. Leitað verður leiða til að opna sambandið og fá fleiri félagsmenn til liðs við okkur sem æskilegt
væri að tilheyrðu sambandinu. Með aukinni alþjóðavæðingu og tilkomu deilihagkerfisins (e. gig economy), er enn mikilvægara að styðja það launafólk sem er sjálfstætt starfandi og styrkja öryggisnet þess með tryggri aðild að stéttarfélögum.
Við munum efla til muna þjónustu við félagsmenn sem eru af erlendu bergi brotnir. Þá vill RSÍ styðja við ungliðastarf, fjölga
ungliðum og styðja við eldri félagsmenn.
FYRSTA FLOKKS ÞJÓNUSTA – ÁNÆGJA FÉLAGSMANNA
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