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1. Setning aðalfundar (Kl. 09:15) Kjör fundarstjóra og fundarritara.
Jens Pétur Jóhannsson formaður SART setti fundinn og bauð fundarmenn
velkomna, hann bar upp tillögu um Helga Rafnsson sem fundarstjóra og var það
samþykkt með lófaklappi. Helgi tók við fundarstjórn og stakk upp á Sigurjóni H.
Magnússyni sem fundarritara og var það samþykkt með lófaklappi. Þá kannaði
hann lögmæti fundarboðs og voru engar athugasemdir gerðar við það, fundurinn
telst því löglegur.

Skýrsla stjórnar, Jens Pétur Jóhannsson, formaður
Fundarstjóri, ágætu félagar.
Ég vil byrja þessa skýrslu mína á því að minnast tveggja látinna félaga.
Snorri Jens Ólafsson fæddist á Kirkjubóli í Engidal í Skutulsfirði þann
29. ágúst 1944. Snorri nam rafvirkjun við Iðnskólann í Reykjavík, lauk
sveinsprófi árið 1965. Snorri hlaut landslöggildingu árið 1970 og starfaði lengst
af sem sjálfstæður rafverktaki á Selfossi. Snorri andaðist á Landsspítalanum við
Hringbraut þann 5. október 2015.
Guðmundur Magnús Jasonarson fæddist 10. október í Vorsabæ,
Gaulverjabæjarhreppi. Guðmundur stundaði ná í rafvirkjun í Iðnskólanum í
Reykjavík og lauk sveinsprófi árið 1949. Meistarabréf fékk hann árið 1952 og
landslöggildingu 1953. Hann var í trúnaðarráði Félags íslenskra rafvirkja og
vann einnig að félagsmálum rafverktaka. Hann stofnaði eigið fyrirtæki, Nýju
raftækjavinnustofuna árið 1955 og starfaði sem sjálfstæður rafverktaki eftir það.
Hann var gerður að heiðursfélaga löggiltra rafverktaka árið 1996. Guðmundur
andaðist á Hrafnistu þann 21. desember 2015.
Vil ég biðja fundarmenn að minnast þeirra með því að rísa úr sætum.
Fundir
Frá síðasta aðalfundi hafa verið haldnir 3 stjórnarfundir og fimm
framkvæmdastjórnarfundir. Þá héldu aðildarfélög SART aðalfundi sína á
haustdögum þar sem m.a. var fjallað um framleiðni undir heitinu:
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"Minna álag - meira fé". Hvar stöndum við ? Hvernig má gera betur í stjórnun
og rekstri ?
Staðan á markaðnum
Verkefnastaða fyrirtækja í rafiðnaði hefur farið stöðugt batnandi allt frá hruni.
Nú er svo komið að flestir hafa næg verkefni, minna er um undirboð og tilboð
nálgast kostnaðaráætlanir. Vandamál dagsins í dag er að það vantar fólk til
starfa. Rafiðnaðarmenn eru ekki á lausu þrátt fyrir að nær hundrað
rafiðnaðarmenn útskrifist með sveinspróf á ári hverju. Betur má ef duga skal og
því er átaksverkefni SI í upphafi árs 2016 um eflingu iðn- og tæknimenntunar
fagnaðarefni. Rafiðnaðurinn mun ekki láta sitt eftir liggja, samstaða er beggja
vegna borðs um að styðja það verkefni af heilum hug. Í því sambandi minnir
fagið á mikilvægi þess að teknar verði upp ferilbækur til stuðnings
vinnustaðanáminu.
Dýrir kjarasamningar
Þann 22. júni 2015 undirrituðu Samtök atvinnulífsins kjarasamninga við félög
iðnaðarmanna, þar á meðal Rafiðnaðarsamband Íslands. Kjarasamningarnir voru
fyrirtækjum í rafiðnaði dýrir. Auk þess að vera afturvirkir til 1. maí þá olli svo
kölluð lauaþróunartrygging umtalsverðu launaskriði umfram samninga og setti
þannig úr skorðum innra skipulag launamála, ekki síst hjá stærri fyrirtækjum.
Verkfæragjald sem prósenta af launum (5,7% af dag- og yfirvinnu) var mjög
gagnrýnd af félagsmönnum. Afturvirk 6,2% hækkun í upphafi árs 2016 var því
ekki það sem menn áttu von á í kjölfarið. Í því ljósi er mjög miklvægt SALEK
samkomulagið um nýtt og betra fyrirkomulag kjarasamninga gangi eftir.
Gæðakerfi iðnmeistara – öryggisstjórnun rafverktaka
Í lögum um mannvirki nr. 160/2010 var gerð sú krafa að iðnmeistararar skuli
hafa komið sér upp gæðastjórnunarkerfi fyrir 1. janúar 2015. Frá og með þeim
tíma gætu því aðeins þeir iðnmeistarar sem hafa skráð gæðastjórnunarkerfi borið
ábyrgð á einstökum verkþáttum í mannvirkja-gerð. Varðandi þessar nýju kröfur
til iðmeistara vekur athygli að þeir rafverktakar sem fengið hafa B-löggildingu á
grundvelli laga nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga
og eru með viðurkennt öryggisstjórnunarkerfi, þurfa ekki að sækja um formlega
skráningu gæðastjórnunar-kerfis. Forvitnilegt er að rifja upp ástæður fyrir
þessarari góðu stöðu rafverktaka.
Rafverktakar stóðu með kröfunum
Framan af öldinni höfðu rafveiturnar gefið út starfsleyfi til rafverktaka ásamt því
að annast eftirlit og úttektir á verkum þeirra. Árið 1996 var þessu breytt,
leyfisveitingin var færð til stjórnvalda og auknar kröfur voru settar á herðar
rafverktaka um innra eftirlit og úttektir eigin verka. Skoðunarstofur fengu það
hlutverk í umboði löggjafans að annast úrtaksskoðanir á verkum rafverktaka og
gefnar voru út skoðunarreglur með stöðluðum verklýsingum og athugasemdum
sem bæði skoðunarstofur og rafverktakar vinna eftir. Kerfið virkar þannig að
aukið eftirlit er með þeim rafverktökum sem ítrekað fá athugaemdir á verk sín,
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en dregið er úr eftirliti með þeim sem eru með hlutina í lagi. Við innleiðingu
þessara breytinga á sínum tíma tóku Samtök rafverktaka þá ákvörðun að standa
með auknum kröfum sem settar voru á greinina, menn gerðu sér grein fyrir því
að löggildingin væri lítils virði ef ekki væru kröfur að baki.
Rafræn samskipti
Rafmagnsöryggissvið Mannvirkjastofnunar hefur í góðu samstarfi við
rafverktaka, skoðunarstofur og rafveitur, þróað rafrænt samskiptakerfi,
svokallaða „Miðlæga rafmagnsöryggisgátt“. Þar fara öll samskipti aðila fram
rafrænt. Í gáttinni vista rafverktakar öll gögn sem tilheyra verkum s.s.
tilkynningar um rafverktöku, innri úttektir, mælingar, skoðunar-skýrslur o.fl.
Mannvirkjastofnun hefur síðan aðgang að hluta svæðis hvers rafvertaka og getur
fylgt eftir kröfum um öryggi og fagmennsku. Þetta er m.a. ástæðan fyrir sterkri
stöðu rafverktaka varðandi öryggi og skipulag í dag.
Öryggismál og skráning slysa
Markvisst er unnið að því fylgja eftir verkefnum sem urðu til í stefnumótun
SART til ársins 2018. Eitt af þeim ber heitið „Öryggi í fyrirrúmi burt með
vinnuslysin“. Auk þess að setja öryggisnámskeið á dagskrá Rafiðnaðarskólans,
þá hefur SART gefið út Öryggishandbók sem er öllum aðgengileg á netinu, bæði
á www.sart.is og www.rafbok.is. Þar geta rafverktakar nálgast efnið í heild sinni
eða hluta þess vilji þeir gera öryggishandbók fyrir sitt fyrirtæki.
Rafmagnsöryggissvið Mannvirkjastofnunar hefur gefið út upplýsingarit um slys
af völdum rafmagns. Ritið var unnið í góðu samstarfi við hagsmuna-aðila á
rafmagnssviði, þ.e. Samtök rafverktaka, Samorku og Rafiðnaðar-samband
Íslands. Ritið er ætlað fagmönnum sem starfa á rafmagnssviði og inniheldur
almennar upplýsingar um rafmagnsslys og rétt viðbrögð við þeim.
Þá hefur verið sett á heimsíðu stofnunarinnar rafræn gátt þar sem hægt er að
tilkynna um rafmagnsslys. SART fagnar þessum mikilvæga áfanga en samtökin
hafa talað fyrir því lengi, að finna þurfi leið til að ná utanum fjölda og
afleiðingar rafmagnsslysa. Samtökin telja jafnframt mjög mikilvægt að skrá
„hérumbil slys“ þar sem draga má mikinn lærdóm af óhöppum, þó þau valdi
ekki skaða. Þá telur SART mjög mikilvægt að efla þekkingu og þjálfun
heilbrigðsstarfsfólks hvað varðar móttöku og meðhöndlun þeirra sem lenda í
rafmagnsslysum.
Staðlaðar verklýsingar
Meðal verkefna í stefnumótun SART er bætt verklag við tilboðsgerð og
greiðslutryggingar. Mannvirkjaráð, sem er hópur starfandi innan Samtaka
iðnaðains, hefur tekið þessi mál til umfjöllunar þar sem áhersla er lögð á
staðlaðar verklýsingar varðandi tilboðsgerðina. Bundnar eru vonir við að verk
Mannvirkjaráðs skili fljótlega góðum niðurstöðum.
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Norrænt samstarf
Rafverktakar hafa um áratuga skeið verið í svokölluðu NEPU samstarfi með
kollegum sínum á Norðurlöndunum. Fulltrúar samtakanna hittast einu sinni á ári
til að ræða málefni er varða greinina s.s. almennt starfsumhverfi fyrirtækjanna,
öryggismál, menntamál, eftirmenntun o.s.frv. Að þessu sinni var fundurinn
haldinn á Íslandi, fjörutíu manna hópur karla og kvenna dvaldist á Hótel
Hellnum á Snæfellsnesi í þrjá daga við fundahöld og náttúruskoðun.
Fjölgun félagsmanna, vottanir SI og aukin framleiðni.
SART vinnur marvisst að því að fjölga félagsmönnum og árið 2015 gengu
fimmtán ný fyrirtæki til liðs við samtökin. Námskeið í umbótum til aukinnar
framleiðni hefur verið sett á dagskrá Rafiðnaðarskólans og nú þegar hafa ellefu
rafiðnaðarfyrirtæki hlotið gæðavottun SI og fleiri eru langt komin í þeirri
vegferð. Auk þessa voru haldnir fundir í undirfélögum SART vítt og breytt um
landið, þar sem framleiðnimál voru á dagskrá.
Félagsstarfið
Auk hefðbundinna stjórnar- og félagsfunda var árleg haustferð rafverktaka farin
9. október sl. Að þessu sinni heimsóttu rafverktakar virkjanir við Sog í boði
Landsvirkjunar. Þá var farið í Veiðisafnið á Stokkseyri og snæddur kvöldverður
í Rauða húsinu á Eyrarbakka í boði Rafports ehf. Í undirbúningi er hópferð
rafverktaka á sýninguna „Light and building“ í Frankfurt þann 13. -17. mars
2016.
Meistaradeild SI
Meistaradeild Samtaka iðnaðarins MSI, samanstendur af 11 meistara-félögum í
byggingagreinum. Á fundum MSI er fjallað um mál sem eru viðkomandi
„heildinni“ og er lögð áhersla á að það sem fram fer á fundunum skili sér til
stjórna og annarra félagsmanna aðildarfélaganna. Stjórn MSI skipa formenn
meistarafélaganna eða staðgenglar þeirra.
Málefnin á borði MSI eru margvísleg en líklega eru þó Mannvirkjalög og
byggingarreglugerð fyrirferðamest. Þarna er bæði átt við mikilvægi þess að
breyta/bæta og að tryggja að túlkun þeirra sé samræmd, en mikill tími fer í að
þræta við hin fjölmörgu byggingarfulltrúaembætti varðandi túlkun hinna ýmsu
greina laga og reglna.
Iðnaðarlög eru meistarafélögunum ofarlega í huga og leggja félögin ofur áherslu
á að lögverndun starfa í byggingariðnaði verði ekki afnumin, eða breytt þannig
að hver sem er geti gengið í störf iðnaðarmanna. Megin rök félaganna er að þetta
málefni hefur með „öryggi og heilsu samborgar-anna“ að gera. Ef að til þess
kemur að breyta eigi iðnaðarlögunum á einhvern hátt, munu meistarafélögin
leggja áherslu á að „viðurlög við brotum“ á henni verði hert til muna
Að lokum þakka ég stjórn og framkvæmdastjórn og framkvæmdastjór fyrir gott
samstarf á liðnu starfsári og Ásbirni fyrir góðan undirbúning þessa aðalfundar.
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3. Reikningar SART fyrir árið 2015. Ásbjörn R. Jóhannesson las upp reikninga
SART og Orlofsheimilasjóðs og útskýrði þá.

4. Umræður um liði 2 og 3. Nánast engar umræður.
Fundarstjóri bar upp skýrsluna og árrsreikningana. Hvort tveggja var samþykkt
samhljóða.

5. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og varamanna þeirra.
Tillaga er um sömu menn áfram þá Ingólf Árnason FLR og Markús Þór Atlason
FLR sem aðalmenn og Gunnar H. Sigurðsson og Stefán Albertsson til vara.
Ekki voru tilllögur um fleiri og voru þeir samþykktir með lófaklappi.

6. Framtíðarsýn SART
Ásbjörn fór yfir bæklininginn sem var gefinn út eftir stefnumótunarvinnuna í
Borgarnesi , farið var yfir hvað hefur náðst og hvað vantar að klára , það hefur
gengið nokkuð vel að uppfylla það sem ákveðið var m.a. gæðamál, öryggismál,
menntamál, útboðsmál ofl. sumt tilbúið og annað í vinnslu. Aðeins rætt um
gæðavottun SI sem Ferdinand heldur utanum.
Jens Pétur sagði frá rafmagnsslysi sem hann lenti í á árinu sem leið, hann fór
yfir þetta í framhaldi af umræðu um rafmagnsöryggismál
7.

Kaffihlé (10:30-10:40)

8. Rafiðnaðarskólinn, Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins, Ákvæðisvinnustofa
rafiðnaðarins – starfsemi liðins árs.
Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins, Bára Halldórsdóttir kom og kynnti fyrir
mönnum rafbok.is o.fl. sem Fræðsluskrifstofan er að gera
Rafiðnaðarskólinn , Stefán Sveinsson skólastjóri kom og fór yfir mál skólans,
námsframboð, nýtingu námskeiða, fjölda þáttakenda o.fl. einnig kom hann inn á
fyrirhugaða breytingu á meistaranáminu og að aðildarfélögin þyrftu að tilnefna
2 menn hvort félag ( SART og RSÍ)
Ákvæðisvinnustofan, Ólafur Sigurðsson kom og fór yfir stöðu stofunnar og hans
starf, hann sinnir m.a. sveinsprófum, geislafjöður og heldur utan um ákvæðisvinnugrunninn.

9. Önnur mál
Helgi Rafnsson byrjar og þakkar stjórnarmönnum sem hættu hjá FLR á síðasta
aðalfundi, þeim Lárusi A. Jónssyni og Sigurjóni H. Magnússyni fyrir þeirra störf
fyrir félagið, en Lárus er enn starfandi í stjórn SI.
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Hjörleifur Stefánsson vill umræður um kjarasamninga við RSÍ og vill hefja viðræður sem fyrst, m.a. um veikindadaga o.fl.
Guðjón Guðmundsson, ýmsar umræður, veikindamál, laun, aldur o.fl.
Lárus A. Jónsson, ýmis mál, m.a stjórn SI, mannvirkjaráð, útboðsgögn,
tryggingar ofl
Gunnar Gunnarsson, rafeindavirkjameistari, ræddi um loftnetsmál, ekki ánægður
með að ekki sé sett rör í fyrir loftnet þannig að fólk geti notað fm loftnet í gömlu
góðu sterio græjunum hjá sér. Hvetur til að menn hætti ekki að leggja gömlu
góðu lagnirnar.
Ásbjörn, sagði frá starfsmannaleigunni Íslensk verkmiðlun, sem er í SI og ræddi
um að menn væru að skoða það að ráða menn til sín með aðstoð fyrirtækisins.
Sigurður Valur Pálsson ræddi um veikindarétt, verkfæragjald, og fl. Hann óskar
eftir að fá félagsgjöldin frá SI betur sundurliðuð.

10 Fundarslit. (Kl. 11:30)
Fundarstjóri minnti menn á hádegisverð í boði Reykjafells, Johan Rönning og
Smith & Norland. Minnti jafnframt á ráðstefnuna eftir hádegið sem fjallar um
raforkuflutninga og orkuskipti í samgöngum. Fundarstjóri afhenti formanni
fundinn sem þakkaði fundarmönnum fyrir góða mætingu og sleit fundi.

Sigurjón H. Magnússon, fundarritari.
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