
 

 

27/03 2019                                              Stjórn og trúnaðarráð FÍR                             Stórhöfða 31 4.hæð 

Mætt voru: Andri Reyr Haraldsson, Guðmundur Gunnarsson, Margrét Arnarsdóttir, Kristján Helgason, 
Borgþór Hjörvarsson, Sigmundur Grétarsson, Magni Rafn, Helgi M Ingason, Þór Ottesen, Björn 
Hilmarsson, Gauti Þorvaldsson, Jakob Þ Leifsson, Arnar Þór Björgvinsson, Hilmar Guðmannson og 
Guðmundur Ævar Guðmundsson. 

Í fjarfundi: Adam Kári Helgason, Berglind leifsdóttir og Viðar M Þorsteinsson 

Gestur: Jens Pétur og Ólafur lögfræðingur RSÍ 

Fundur settur 18:06 

Jens frá fræðsluskrifstofu fer yfir 

Mat á rettindum, samningur við menntamálastofnun. 

- Skilyrði sem ráðuneytið setur er byggt á reglugerð og evróputilskipun – 3 ára iðnnám – 3 ára 
reynsla í starfi  

- Tölvupóstur þar sem óskað var eftir því að horft yrði framhjá því að 3 ára reynsla í starfi þurfi 
ekki erlendis frá heldur sé hægt að fá þessa reynslu á Íslandi, þá viðurkennir félagið í raun 
ólærða menn á vinnumarkaði??  

- Lagalega : Uppfyllir ekki skilyrði laganna, í lögunum er talað um tveggja ára reynslu og dómur 
fallin um það í Þýskalandi. Lögin kveða einnig á um að engin ófaglærður megi vinna í greininni. 

- Ekki haft samband við skólana 
- Búa til hóp vegna raunfærnimats og mat á erlendum starfsmönnum. 
- Skýr vilji Stjórnar og trúnaðarráðs FÍR að fara eftir lögunum og opna ekki á að erlendir 

starfsmenn geti fengið reynslu á Íslandi án réttinda til að starfa í faginu! 

2) Fundargerð síðasta fundar lesin og samþykkt. 

3) Ársskýrsla FÍR, fá greinagerð frá orlofsnefnd, öryggisnefnd og fleirum fyrir 4.apríl – Stefnt að því að 
klára skýrsluna fyrir 9.apríl. 

4) Ársreikningar FÍR – Eru í vinnslu, þurfum að skilgreina betur og setja niður fleiri liði. 

5) Sambandsstjórnarfundur RSÍ, þurfum að hafa all fulltrúa á staðnum ef til kosninga kemur. 

6) Hvað í andskotanum er tæknimaður? Þarf að skilgreina það! (Hilmar), Svavar styður það. 

 Hvert stefnir RSÍ?? 

7) Aðalfundur ýmislegt, matur, gjafir ofl. 

- Kynning á verkefnum FÍR 

- Mæta kl 13, 10 apríl til þess að sjá til þess að allt fari vel tæknilega. 

- Vera merkt á aðalfundi 

- Þarf að vera hægt að kjósa á Ísafirði og fyrir austan 

8) Kjörfundur Birtu lífeyrissjóðs. 



 

 

- Af hverju var kjörfundi ekki frestað vegna verkfalls, til stuðnings? 

- Birta hefði mögulega átt að færa aðalfundin frá Grand hótel 

9) Skotmót RSÍ, bara fyrir félagsmenn RSÍ. 

10) Önnur mál. 

- Guðmundur Gunnarsson vill breyta aldurstakmarkinu í sumarbústaði RSÍ í 25 ára. 

Ekki var tekið vel í þá tillögu af fundarmönnum. 

- Samningarnir, SART og SA. 

- Fundur með Kristjáni 28/3 – Boggi, Andri, Guðmundur Gunnars og Margrét. 

- Rafmennt og ráðningar 

- Stjórn og trúnaðarráð FÍR gagnrýnir stórlega aðgerðaleysi stjórnar Rafmenntar vegna trúnaðarbrests 

 

Fundi slitið 20:19 

 

 

 


