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---- Original Message-----
From: franz@akureyri.is [mailto:franz@akureyri.is]
Sent: 12. deseinber 2002 21:36
To: Hjalmar Arnason; kjul@akureyri.is
Subject:

Sæll Hjálmar.
Undirritaður telur að það sé nauðsynlegt að orkufyrirtæki á borð við 
Norðurorku breyti rekstrarformi sínu í hlutafélagsform vegna þess að 
þessi
starfssemi á betur heima í því umhverf en í formi stofnunar. Þessi 
fyrirtæki eru og hafa lengi verið þess eðlis að þau eiga fremur samleið 
með
hinum almenna markaði en opinberum rekstri bæjarfélaga og ríkis. Til 
þessa
liggja ýmsar ástæður m.a. sú að væntanlegar breytingar á lagaumhverfi, 
þar
sem nokkur samkeppni er leyfð, gera það óhjákvæmilegt að breyta 
rekstrarformi.
í kynningu á þessari breytingu, sem farið hefur fram á mörgum fundum með 
starfsmönnum og fulltrúum stéttarfélaga hefur það komið skýrt fram að 
Norðurorka hyggst ekki á neinn hátt hafa áhrif á ákvarðanir starfsmanna, 
núverandi eða nýrra, til stéttarfélagsfélagsaðildar. Starfsmenn 
Norðurorku
eru í nokkrum stéttarfélögum og miðast kjör þeirra við samninga 
viðkomandi
félaga. Af um 45 manna starfsliði er um helmingur í Starfsmannafélagi 
Akureyrar (STAK), 8 eru í Rafiðnaðarsambandi fslands, 6 í Eining- Iðja.
2 1Vélstjórafélagi íslands og aðrir á tæknimanna samningvim eða samningum 
forstöðumanna Akureyrarbæjar.
STAK hefur nú þegar samþykkt breytingar á sínum samþykktum sem gera 
starfsmönnum mögulegt að vera þar áfram. Þetta er gert í fullu samræmi 
við
vilja starfsmanna Norðurorku og forsvarmanna fyrirtækisins. Með þeim 
hætti hyggst félagið vernda hagsmuni sinna félagsmanna og jafnframt að 
tryggja þeim áframhaldandi félagsaðild að STAK. Núverandi 
kj arasamningar
gilda til ársins 2005 og munu réttindi og skyldur framseljanda gagnvart 
öllum starfsmönnum færast yfir til Norðurorku hf. í samræmi við lög um 
réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipi að fyrirtækjum sbr. lög nr. 72 
8.maí 2 002
Það er einlæg ósk mín að frumvarp um Norðurorku hf. nái fram að ganga 

því
ég er þess fullviss að Norðurorku verði, til framtíðar, betur borgið sem 
hlutafélagi en í núverandi rekstrarformi.
Með góðri kveðju 
Franz Árnason
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