ARSFUNDUR
ALÞÝÐUSAMBANDS ÍSLANDS

Tillögur til ársfundar ASI 2005
um aðgerðir til að auka skilvirkni í starfi ASÍ
Lagt er til að Skipulags- og starfsháttanefnd verði falið að vinna tillögur sem
teknar verði til afgreiðslu á ársfundi ASÍ 2006 um eftirtalda þætti varðandi
innra skipulacj og skilvirkni varðandi stefnumótun og ákvarðanatöku á
vettvangi ASI:
1. Stjórnskipulag ASÍ
Ársfundir/þing
Gerðar verði tillögur um breytingar á ársfundum ASÍ í samræmi við
hugmyndir sem Skipulags- og starfsháttanefnd ASÍ hefur kynnt.
Miðstjórn/Sambandsstjórn ASÍ verð æðsta vald um málefni ASÍ á milli
ársfunda/þinga.
Miðstjórn/Sambandsstjórn endurspegli þá hópa félagsmanna sem
Alþýðusambandið samanstendur af. Sambandsstjórnin verði nægilega
fjölmenn til að tryggja framangreind markmið, en um leið ekki fjölmennari en
svo að hún sé vel starfhæf. Miðstjórn/sambandsstjórn verði ekki skipuð fleiri
en 30 fulltrúum.
Miðstjórn/Sambandsstjórn ASÍ móti meginlínur fyrir starfsemi
Alþýðusambandsins innan þess ramma sem lög og ársfundir/þing ASÍ
ákvarða.
Miðstjórn/Sambandsstjórn komi saman reglulega tvisvartil fjórum sinnum á
ári á milli þess sem ársfundir/þing eru haldin og oftar ef þörf krefur.
Framkvæmdastjórn ASÍ skipuð forseta og varaforseta ASÍ sem kosnir eru
beinni kosningu á ársfundi/þingi ASÍ, auk fulltrúa sem eru tilnefndir beint af
landssamböndum sem aðild eiga að ASÍ. Framkvæmdastjórn verði ekki
skipuð fleiri er 9 fulltrúum.
Framkvæmdastjórn ASÍ beri ábyrgð á daglegu starfi skrifstofu ASÍ og fylgi
eftir ákvörðunum ársfunda/þinga ASÍ og miðstjórnar/sambandsstjórnarfunda.
Þá er framkvæmdastjórn vettvangur fyrir samráð, sameiginlega stefnumótun
og ákvarðanir landssambandanna innan ASÍ.
Framkvæmdastjórn ASÍ komi saman reglulega tvisvar í mánuðí og oftar ef
þörf krefur. Lögð verði áhersla á að framkvæmdastjórnin hafi frumkvæði og
geti jafnframt brugðist skjótt við aðstæðum sem upp koma.
2. Samstarfssamningur landssambanda
Unnin verði í nánu samráði við landssamböndin innan ASÍ, drög að
samstarfssamningi landssambanda innan ASÍ. Markmið slíks
samstarfssamnings er að skilgreina með skýrari og kerfisbundnari hætti en

nú er hvaða málefni skuli fjallað um á sameiginlegum vettvangi innan ASI og
hvernig skuli með markvissum hætti fjallað um viðkomandi mál og komst að
niðurstöðu. Undir samstarfssamnínginn falli bæði málefni er varða samskipti
við aðila utan Alþýðusambandsins, s.s. stjórnvöld, samtök atvinnurekenda,
önnur samtök launafólks og alþjóðasamtök og stofnanir. Þá fjalli
samstarfssamningurinn einnig um það hvaða innri mál skuli falla undir
samninginn og hvernig skuli á haldið. Samstarfssamningur taki á eftirtöídum
þáttum:
Hvaða málefni falla undir samstarfssamninginn.
Hvaða samráðsferill skuli settur upp.
Hvaða tímaviðmið beri að virða í samráðinu.
Hvernig komist er að niðurstöðu um það mál sem er í vinnslu á hverjum
tíma.
Hvernig gengið er frá umboði til ASÍ varðandi þau mál sem ákveðið er að ASÍ
fari með á hverjum tíma.
Niðurstaðan verði kynnt og staðfest á ársfundi ASÍ 2006.

3. Samstarf á grunni atvinnugreina
Hafin verði vinna sem miðar að því að á vettvangi aðildarsamtaka ASÍ verði
þróað samstarfsform sem byggja á atvinnugreinaskiptingu. Markmiðið er að
aðildarsamtök ASÍ geti sameiginlega mætt samtökum atvinnurekenda sem
grundvölluð eru á atvinnugreinum og átt við þau samskipti sem miða að því
að gæta hagsmuna launamanna í viðkomandi atvinnugreinum. Þau málefni
sem sérstaklega verið litið til eru annars vegar kjarasamningar og hins vegar
menntunarmál íviðkomandi atvinnugreinum.
Það fyrirkomulag sem hér er verði að vísa til er í samræmi við þá þróun sem
átt hefur sér stað annars staðar á Norðurlöndunum og nægir í því sambandi
að nefna myndun svokallaðra "Kartela" í Danmörku.
4. Endurskoðun og samræming á lögum ASÍ
Hafin verði vinna við endurskoðun og samræmingu á lögum ASÍ sem hafi að
markmiði að lögin endurspegli þá ákvörðun sem tekin var árið 2000 um að
Alþýðusamband íslands sé samband landssambanda og landsfélaga með
beina aðild.
Niðurstaðan verði kynnt og afgreidd á ársfundi ASÍ 2006.

Minnisblað
UM lagabreytingar til umræðu á ársfundi ASÍ 2005
- ársfundur á tveggja ára fresti og fundarheiti

Málsnúmer: 2005060009

Frá: Skipulags- og starfsháttanefnd
Dags: 2.9 2005
Fvrirkomulaa ársfunda

Nokkur umræða varð á síðasta ári um ársfundarfyrirkomulag ASÍ. Þar kom fram
að ársfundir hafa ótvíræða kosti og hafi að mörgu leyti eytt þeim göllum sem
fólust í þingum á 4 ára fresti. Ákvarðanir um stefnumótun og aðrar meiriháttar
ákvarðanir séu teknar örar og séu í meiri takti við það sem er að gerast í

samfélaginu á hverjum tíma. Umboð forystu ASÍ sé því skýrara og tryggt að í
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Á móti hefur verið bent á þann galla á ársfundafyrirkomulaginu að álag verði
mikið vegna tíðra fundarhalda og erfitt sé að Ijúka undirbúníngi fyrir ársfundina í
tíma. Einnig sé erfitt að fá fulltrúa lausa úr vinnu og því mikilvægt að tími þeirra

sé nýttur sem best og tryggt að sá tími fari í trausta, málefnalega og skipuiega
umræðu. Lítill tími gefist stundum í málefnaumræðu þar sem stór hluti
ársfundanna fari í reglubundin ársfundastörf, lagabreytingar og kosningar. í raun
sé því sama álag á ársfundi og var á þingunum á 4 ára fresti áður.

Bent hefur einnig verið á að æskilegt sé að stilla saman eins og kostur er þing
landssambandanna og ársfundi/þing ASÍ m.a. með það fyrir augum að mál séu
ekki rædd frá grunni oftar en nauðsyn er.
Skipulags- og starfsháttarnefnd hefur rætt ýmsar færar leiðir. Á fundi sínum
þann 1.9 2005 komst hún að þeirri niðurstöðu, að þar sem ólokið sé umræðu um

stöðu og starfshætti verkalýðshreyfingarinnar og að árið 2006 verði að halda
ársfund/þing, sem geti fjallað um lagabreytingar sé ekki brýnt að keyra fram
breytingar á lögum ASÍ á ársfundi 2005.
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verkalýðshreyfingarinnar hugmyndir þar sem gert væri ráð fyrir að á
ársfundi/þingi ASÍ annað hvert ár yrðu auk hefðbundinna þingstarfa kosningar og
lagabreytingar ef einhverjar væru. Hitt árið yrði ársfundurinn/þingið styttra,
mótuð stefna og umboð sótt til verka svo sem venja er til. Væri vilji til að breyta
með þessum hætti gæti fyrsti styttri ársfundur/þing verið haldið árið 2007.

