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Frá síðasta aðalfundi VM hefur verið lítið að gerast í kjarasamningagerð, það er enn verið að vinna í 

að koma á kjarasamningum í hvalaskoðunarsiglingum, útsýnissiglingum og þjónustubátum í fiskeldi. 

Þessari vinnu miðar mjög hægt þar sem Samtök atvinnulífsins hafa ekki viljað gera sjálfstæðan kjara-

samning um siglingar innanlands, sem hefur verið krafa okkar. Í þessari vinnu hefur það komið skýrt 

fram hvað erfitt er að koma á kjarasamningi í atvinnugrein sem hefur verið sjálfráða um launafyrir-

komulag hjá sér með mismunandi útfærslum.  

Viðræður okkar við SFS um bókanir í kjarasamningi vélstjóra á fiskiskipum ganga ekkert. Þetta 

eru mikil vonbrigði, það hefur ekki staðið á okkur að reyna að koma krafti í vinnuna. Ég hefði haldið 

að þar sem bókanirnar voru það stór þáttur í síðasta kjarasamningi að útgerðarmenn viti hvað bíður 

þeirra í lok samningsins ef engu verður lokið af þeim. 

Umsamdar launahækkanir upp á 4,5 prósent komu 1. maí 2017 og 1,5 prósenta viðbótarframlag í 

lífeyrisjóð 1. júlí 2017. Það má segja að lífeyrissjóðamálin hafi verið aðalmálið frá síðasta aðalfundi. 

Þegar samið var um 3,5 prósenta viðbótarframlag til að jafna lífeyrisréttindi launafólks, var það hluti 

af samkomulaginu að sett yrðu ný lög um meðferð viðbótarframlagsins sem fékk nafnið „Bundin sér-

eign,“.

Þau lög hafa ekki litið dagsins ljós enn sem komið er. Úrskurður Fjármálaeftirlitsins um að einstak-

lingar hefðu frjálst val um að ráðstafa iðgjaldinu til vörsluaðila setti málið í uppnám. Þegar þessi 

niðurstaða lá fyrir var það skoðun VM að innheimtan yrði að vera með þeim hætti að tryggt væri að 

einstaklingurinn tapaði ekki þessum sparnaði, að eftirlit með skilum yrði tryggt og í hendi þegar 

til úttektar kæmi. Hjá sumum af frjálsu sjóðunum sem eru að taka við iðgjaldinu er það á ábyrgð 

einstaklingsins að fylgjast með því að iðgjaldið skili sér. Það er á ábyrgð og kostnað viðkomandi hjá 

þessum sjóðum að innheimta iðgjaldið ef það er í vanskilum. Þetta utanumhald og eftirfylgni er hins 

vegar til staðar hjá almennu lífeyrissjóðunum án kostnaðar fyrir sjóðsfélagann. 

Það fyrirkomulag að einstaklingur verði að skrifa undir að hann hafi tekið upplýsta ákvörðun um ráð-

stöfum iðgjaldsins er mjög gott. Vonandi verður það til að ýta undir að einstaklingar skoði þessi mál 

frá öllum hliðum. Það má ekki gleyma að valið um að setja þetta allt í samtrygginguna er sennilega 

Ávarp formanns

 Freistingin er alltaf til 
staðar, að skera niður og 

skerða þennan hóp því 
þetta er dýr málaflokkur 

og fljótt verið að 
framkalla sparnað í 

ríkisfjármálum með því.
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besta trygging sem einstaklingur getur fengið ef hann þarf að fara af vinnumarkaði vegna 

slyss eða veikinda. Auðvitað er þetta val líka háð því á hvaða aldri einstaklingurinn er. 

Þetta er mjög stórt mál og ég hefði viljað sjá meiri og málefnalegri umræðu um það hvernig 

einstaklingar vilja sjá fyrir sér sína framfærslu eftir að störfum á vinnumarkaði lýkur. Eins og 

fyrirkomulagið er í dag með miklum skerðingum á greiðslum frá Tryggingastofnun er ég að 

sjá mörg ljót dæmi hjá okkar félagsmönnum sem eru með mjög lítið á milli handanna til að 

framfleyta sér. Það er aldrei nægilega brýnt fyrir einstaklingum að skoða þessi mál og hafa 

yfirsýn yfir hvernig þeirra framfærsla verður þegar að þessum tíma kemur og hafa skoðun á 

því.  Það er allavega eitt sem við getum lært af sögunni, ekki er hægt að treysta stjórnvöldum 

varðandi þessi mál. Freistingin er alltaf til staðar, að skera niður og skerða þennan hóp því 

þetta er dýr málaflokkur og fljótt verið að framkalla sparnað í ríkisfjármálum með því.

Ég hvet alla félagsmenn til að gefa sér tíma til að skoða þessi mál, sá tími sem nýttur er í 

það og rétt val getur verið ein besta fjárfesting sem einstaklingurinn tekur á ævinni.

Það er undirliggjandi mikil ólga á íslenskum vinnumarkaði og endurnýjun kjarasamninga mun 

væntanlega verða mjög erfið á næsta ári. Að hið svokallaða SALEK sé nánast dautt var mörgum að 

kenna en sennilega á pólitíkin mestan þátt í því  hvernig sú vegferð fór. 

Sú ákvörðun samninganefndar ASÍ að láta formannafund aðildarfélaga sambandsins taka 

ákvörðun um hvort segja ætti upp kjarasamningum nú í febrúar eða ekki, var sú lýðræðis-

legasta sem hægt var að velja. Það er því ærið verkefni framundan að skipa samninganefndir og 

móta kröfur í öllum kjarasamningum VM þannig að við verðum tilbúin þegar samningarnir renna 

út. Hvernig hlutirnir munu þróast fram að því að hefja þarf vinnu við endurnýjun núgildandi kjara-

samninga er erfitt að spá um. Síðan á eftir að sjá hverjir ætla að vinna saman og hver ætlar að fara 

fyrstur. Það eru því spennandi tímar framundan. Síðan er stóra málið sem öll stéttarfélög eru að kljást 

við, en það er að fá félagsmennina eða baklandið til að vera virkara og mæta á fundi. Við höfum reynt 

ýmislegt hjá VM til að ná athygli félagsmanna en ekkert virkar. Það þýðir ekki að gefast upp í þessu 

verkefni, það verður að halda áfram að koma því á framfæri að félagið verður miklu sterkara ef félags-

mennirnir taka þátt í starfi þess.

Menntamál og endurmenntun eru stór mál sem VM sinnir og höfum við aðkomu að þeim málum 

með ýmsum hætti. Það verður að viðurkennast að við höfum ekki haft burði til að sinna þessu eins og 

æskilegt væri. Það er að geta forunnið betur þau mál sem eru í gangi og verið með meira frumkvæði. 

Það er ætlunin að setja meiri þunga í þessi mál á komandi ári.

Uppbygging og endurnýjun á orlofsaðstöðu félagsins er verkefni sem er alltaf í gangi og stjórn fé-

lagsins þarf að taka á þessu ári ákvarðanir um endurnýjun á þremur húsum félagsins á Einarsstöðum 

og Kirkjubæjarklaustri. Áfram er haldið við að bæta og endurnýja í öðrum orlofseignum svo við get-

um verið í fremstu röð með orlofsaðstöðuna fyrir félagsmenn.

Góð þjónusta og skynsamur rekstur á að vera hornsteinn félags eins og VM. Stjórn og starfsfólk fé-

lagsins  vinnur út frá þessum gildum og reksturinn gengur vel. Það er mikið álag á starfsfólki félags-

ins og það á hrós skilið fyrir dugnað sinn og elju fyrir félagið.

Upplýsingamiðlun til félagsmanna er verkefni sem alltaf er í endurskoðun og leitað er leiða til þess 

að bæta hana eins og hægt er.   

Stjórn VM hefur það að leiðarljósi að auka hag félagsmannanna og við ætlum að halda áfram á 

þeirri vegferð. Við erum með skýra framtíðarsýn á öllum okkar verkefnum og málaflokkum.  

Það hefur tekist að gera félagið öflugt og mótandi á öllum sviðum.

Stöndum saman í því sem framundan er og þá mun okkur farnast vel.

Kveðja,

Guðmundur Ragnarsson,  

formaður VM
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Rekstur VM  
Efni skýrslunnar er flokkað eftir helstu málefnum og stiklað á stóru í máli og myndum frá síðasta 

aðalfundi, sem haldinn var á Hilton Reykjavík Nordica þann 07. apríl 2017, fram að aðalfundi 25. 

apríl 2018.

Tölulegar upplýsingar eru miðaðar við starfsárið 2017 en efnisatriði eru miðuð við tímann 

milli aðalfunda, þ.e. apríl 2017 til apríl 2018.

Félagsgjöld og iðgjöld hækkuðu um 5% frá árinu 2016 á meðan greiddar bætur og styrkir 

lækka um 8% milli ára, eða um 20,5 millj. kr. Hlutfall launa af tekjum nema 21% sem er sama 

hlutfall og árið áður.  Hlutfall annars rekstrarkostnaðar af tekjum lækkaði úr 19% í 17% milli 

ára og rekstur orlofshúsa lækkar um tæp 3% milli ára, en leigutekjur orlofshúsa hækka um 

18% á milli ára. Á árinu var rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði og óreglulega liði 6,6 millj. kr.  

samanborið við 41,6 millj. kr. tap á árinu 2016.

Á árinu 2017 greiddi félagið um 51 millj. kr. í verkfallsstyrki til 297 félagsmanna vegna vinnu-

deilu við atvinnurekendur sem lauk í febrúar 2017. Samkvæmt nýrri reglugerð Vinnudeilusjóðs 

skal höfuðstóll sjóðsins ekki fara undir 300 millj. kr. að raunvirði m.v. launavísitölu í apríl 2017. 

Það samsvarar 318,6 millj. kr. á verðlagi í árslok 2017 og lagði félagssjóður því um 94 millj. kr. til 

Vinnudeilusjóðs á árinu.

Raunávöxtun ársins á fjármunum félagsins var í takt við almenna ávöxtun á markaði á sam-

bærilegum verðbréfum. Bókfærður hagnaður af verðbréfasafni hækkar töluvert á milli ára, er 

63,6 millj. kr. á árinu 2017 en var 25,5 millj. kr. á árinu 2016. Að auki innleysti félagið hagnað af 

sölu eignarhluta í öðrum félögum fyrir um 24 millj. kr. 

Afkoma félagsins á árinu 2017 nam um 21,4 millj. kr. samanborið við 18,0 millj. kr. tap á árinu 

2016. Rekstrarhagnaður varð á rekstri Sjúkrasjóðs, Orlofssjóðs og Vinnudeilu- og verkbanns-

sjóðs en rekstrartap var á rekstri annarra sjóða. Heildareignir sjóðsins nema 2.305 millj. kr. og 

hækka um 39,7 millj.kr. milli ára. Félagið er með stóran hluta eigna sinni í fjárvörslu og eigna-

stýringu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum eða alls um 1.461 millj. kr. Skuldir félagsins í árslok 

eru 119 millj. kr. og eigið fé félagsins því 2.186 millj. kr. þann 31. desember 2017 samanborið við 

2.160 millj. kr. árið á undan. 

Fasteignir félagsins eru að Stórhöfða 25 í Reykjavík þar sem félagið er með aðal starfsstöð sína 

og  eignahlutur í Skipagötu 14 á Akureyri ásamt öðrum stéttarfélögum en þar geta félagsmenn 

Bókfærður hagnaður af 
verðbréfasafni hækkar 

töluvert á milli ára, er 
63,6 millj. kr. á árinu 

2017 en var 25,5 millj. 
kr. á árinu 2016. 
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leigt og greitt fyrir orlofshús og íbúðir, náð í lykla að íbúðum í Reykjavík, keypt miða í göngin 

ásamt því að  skilað inn umsóknum í sjóði félagsins.

Að auki á félagið  geymsluaðstöðu í Akralind 1, Kópavogi ásamt öðrum stéttarfélögum. 

Félagið á 5 íbúðir í Reykjavík og 4 á Akureyri. Af þessum 9 íbúðum eru 2 sjúkraíbúðir, ein í 

Reykjavík og ein á Akureyri (íbúðin á Akureyri verður tekin í notkun fljótlega) og eru þær ekki 

í hefðbundinni leigu. Félagið á líka og rekur 33 orlofshús og glæsilegt tjaldsvæði á Laugarvatni 

með 60 stæðum.

Reikningar VM er endurskoðaðir af Ernst & Young verða lagðir fram á aðalfundinum 25. apríl 

2018. 

Fjöldi launagreiðenda sem skiluðu iðgjöldum til félagsins árið 2017  
voru 933 og er það fækkun um 4 frá árinu 2016.

Félagið á og rekur  
33 orlofshús og 
glæsilegt tjaldsvæði  
á Laugarvatni með  
60 stæðum.

Félagsgjöld 
Félagsgjöld eru 0,8% af heildartekjum félagsmanna.  

Fóru úr rúmlega 193 milljónum 2016 í rúmlega 203 milljónir árið 2017. 

Sigurður Þór 
Sigursteinsson,
ráðgjafi

Rakel Björk 
Gunnarsdóttir, 
ráðgjafi

Hlín  
Guðjónsdóttir, 
ráðgjafi

LÖGMENN

Jónas  
Haraldsson, 
héraðsdóms- 
lögmaður

Jónas Þór 
Jónasson, 
hæstaréttar- 
lögmaður

Starfsmenn VM

Guðni  
Gunnarsson, 
kjara- og  
menntasvið

Guðmundur 
Ragnarsson,  
formaður

Elzbieta  
Sajkowska, 
bókhald og túlkun  
á pólsku

Áslaug R.  
Stefánsdóttir, 
skrifstofu- og  
fjármálastjóri

Vignir  
Eyþórsson, 
kjara- og mennta-
svið

Halldór Arnar 
Guðmundsson, 
forstöðumaður  
kjara- og  
menntasviðs

Agnes  
Jóhannsdóttir, 
móttaka og  
símsvörun

VM AKUREYRI

Eydís  
Bjarnadóttir, 
móttaka og  
símsvörun

Særún V.  
Michelsen, 
fræðslusjóður, 
skjalavarsla og 
móttaka

Ebba Ólafía  
Ásgeirsdóttir, 
umsjónarmaður  
orlofshúsa

Benóný  
Harðarson
kjara- og  
menntasvið

VIRK – STARFSENDURHÆFING

Valdís Þóra 
Gunnarsdóttir, 
sjúkrasjóður og 
aðalbókari
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Fjöldi félagsmanna 
og skipting 

Árið 2017 greiddu alls 3.211 einstaklingar félagsgjöld til VM. Nýir félagsmenn voru 272. 

Skipting milli kynja er 3.170 karlar og 41 konur.

Skráðir félagsmenn, sem hættir eru störfum vegna aldurs eða örorku, eru 789. 

Atvinnulausir félagsmenn voru 31 í desember 2017 og hefur þeim fjölgað  

um 2 frá árinu 2016. 

Félagsmenn VM eru hættir störfum  
vegna aldurs eða örorku

789
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Skipting félagsmanna  
eftir störfum árið 2016 og 2017

Á þessum myndum er borið saman, á milli ára, hlutfall þeirra félagsmanna sem vinna í landi 

 og á sjó. Rúmlega 80% félagsmanna starfa í landi og rúmlega 19% á sjó.   

Af þeim sem starfa á sjó eru 79,4% á fiskiskipum og 20,6% á öðrum skipum.

  Fiskiskip      Farskip      Landmenn 

  Fiskiskip      Farskip      Landmenn 

2017

2016

15%

16%

81%

80%

4%

4%

Skipting félagsmanna 
eftir störfum árið 2017 

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 511 15,00%

Farskip/önnur skip 129 3,79%

Landmenn 2.766 81,21%

Samtals 3.406 100,00%

Skipting félagsmanna 
eftir störfum árið 2016 

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 492 15,56%

Farskip/önnur skip 128 4,05%

Landmenn 2.542 80,39%

Samtals 3.162 100,00%
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Skipting félagsmanna 
eftir svæðum 
Á meðfylgjandi mynd má sjá dreifingu félagsmanna VM yfir landið.  

Eins og sjá má er mestur fjöldi félagsmanna á Stór-Reykjavíkursvæðinu. 

Skipting félagsmanna  
eftir svæðum

18%
8%

59%

5% 11%

  Austurland      Norðurland      Vesturland og Vestfirðir 

  Höfuðborgarsvæðið      Suðurland og Reykjanes

Skipting félagsmanna  
eftir landsvæðum 2017
Austurland 177 4,64%

Norðurland 407 10,67%

Vesturland og Vestfirðir 286 7,50%

Höfuðborgarsvæðið 2.255 59,14%

Suðurland og Reykjanes 688 18,04%

Samtals 3813 100,00%

Félagsmenn VM bjuggu á Suðurlandi 
og Reykjanesi árið 2017

688
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Kjarasamningar 
Þann 28. febrúar 2017 gerði samninganefnd aðildarfélaga ASÍ og framkvæmdastjórn SA með 

sér samkomulag um að fresta afstöðu til uppsagnar kjarasamninga til loka febrúar 2018. Það 

var gert þrátt fyrir úrskurði Kjararáðs um launahækkanir til embættismanna langt umfram 

rammasamkomulag frá október 2015, sem samningur aðildarsamtaka ASÍ og SA byggir á. 

Einnig var talið að nokkur félög opinberra starfsmanna hefðu samið um launahækkanir 

umfram fyrrnefnt rammasamkomulag. Það lá því fyrir í febrúar 2018, þegar kom að því að 

ákveða framhald samninga á almennum markaði, að rammasamkomulagið hefði ekki haldið 

og ljóst var að stjórnvöld ætluðu ekki að vinda ofan af ákvörðunum Kjararáðs.

Strangt til tekið voru því forsendur fyrir því að segja samningum á almennum vinnumark-

aði upp. 
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Vegna mismunandi yfirlýsinga formanna félaga innan ASÍ var ákveðið að niðurstaða fund-

ar formanna stéttarfélaga innan ASÍ kvæði upp úr með það hvort samningum yrði sagt upp 

og að niðurstaða þeirra væri afstaða samninganefndar ASÍ.

Fundur formanna félaganna var haldinn þann 28. febrúar 2018. Á fundinum fór fram leyni-

leg rafræn atkvæðagreiðsla um uppsögn kjarasamninga. Til að tillagan yrði samþykkt þurfti 

bæði meirihluta formannanna og meirihluta atkvæða að baki hverjum formanni. 

Alls greiddu 49 formenn atkvæði og voru þeir með 79.062 félagsmenn á bak við sig. Niður-

staða kosningar formannanna var að 21 (42,9%) vildu segja upp samningum en 28 (57,1%) 

vildu það ekki. Vægiskosningin, þ.e. fjöldi félagsmanna að baki hverjum formanni, fór 

þannig að 52.890 (66,9%) félagsmenn voru að baki þeim sem vildu segja upp samningum og 

26.172 (33,1%) að baki þeim sem vildu að ekki. 

Þar sem hvorutveggja, meirihluta fundarmanna og meirihluta atkvæða, þurfti til að sam-

þykkja tillögu var tillaga um uppsögn samninga felld. 

Á fundi fulltrúaráðs VM þann 26. febrúar var tillaga að segja upp samningum einnig felld, 

þ.a. atkvæði VM telst með þeim sem vildu ekki segja upp samningum.

Með rammasamkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá október 2015 var samið um  launaþró-

unartryggingu fyrir félagsmenn aðildarfélaga ASÍ sem starfa hjá ríki og sveitarfélögum.

Þann 15. desember 2017 var launaþróun tímabilið frá 2013 til og með 2016 mæld og varð 

samkomulag um að laun félagsmanna VM sem starfa hjá ríkinu hækkuðu um 1,8% frá 1. jan-

úar 2017 og kom sú hækkun til greiðslu 1. mars 2018.

Þann 1. mars 2018 var svo gert samkomulag vegna mælingar á launaþróun tímabilið frá 

2013 til og með 2017. Niðurstaða af þeirri mælingu var að laun félagsmanna VM sem starfa hjá 

ríkinu hækka um 0,5% frá 1. janúar 2018 og laun félagsmanna VM sem starfa hjá sveitarfélög-

um munu hækka um 1,4 prósent frá 1. janúar 2018.

Með kjarasamningi VM við SFS frá 18. febrúar 2017 voru bókanir um mikilvæg verkefni stór 

þáttur kjarasamningsins. Lítill gangur er í viðræðum um bókanirnar þó fundað sé mánaðar-

lega, nema það að rannsókn á hvíldartíma er hafin.

Gengið var frá samkomulagi við SA um útfærslu á ráðstöfun viðbótarframlags í lífeyris-

sjóð, þar sem sjóðsfélagar hafa val um að ráðstafa viðbótarframlaginu að hluta eða öllu leyti 

í bundna séreign. Stjórnvöld hafa aftur á móti ekki staðið við gefin loforð um nauðsynlega 

lagabreytingu.

Kannanir 
Kjarakönnun á meðal félagsmanna VM sem starfa í landi stóð yfir dagana 27. október til 10. des-

ember 2017. Könnunin var blanda af net- og símakönnun. Þeir sem eru á netfangalista félagsins fá 

könnunina senda en hringt var í þá sem ekki eru á netfangalista. Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands sá um framkvæmd könnunarinnar sem tók til septemberlauna árið 2017. Alls tóku 529 

þátt í kjarakönnuninni, af 2.129, sem gerir um 25% svarhlutfall. Þátttaka í könnuninni hefur verið 

Alls greiddu 49 
formenn atkvæði 
og voru þeir með 

79.062 félagsmenn 
á bak við sig. 
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milli 35 og 40% svo þátttakan nú er með minnsta móti. Kjarakannanir eru mikilvægasta verkfæri 

félagsmanna og félagsins til að móta kjarastefnu félagsins og við mat félagsmanna á kjörum sínum 

samanborið við aðra.

Til að nálgast meðaltímalaun þátttakenda eru þeir sem eru á pakkalaunum aðgreindir frá 

þeim sem eru á samsettum launum. Meðaltímalaun eru fundin út frá upplýsingum síðar-

nefnda hópsins. Meðaltímalaun safnsins mældust kr. 2.813 og hafa hækkað um 8,23% frá síð-

ustu könnun, en þá mældust þau kr. 2.599.

Upplýsingar um heildargreiðslur eru vandmeðfarnar fyrir svo fjölbreyttan hóp sem hér um 

ræðir. Vinnufyrirkomulag og launakerfi er mismunandi þar sem um er að ræða bæði dag- og 

vaktavinnufólk, auk þess sem laun þeirra eru ýmist pakkalaun eða samsett. Árið 2017 var 

meðaltal heildargreiðslna allra þátttakenda kr. 733.000 og meðal vinnustundafjöldi á viku 

var 44 klst. Árið 2016 var meðaltal heildargreiðslna allra þátttakenda kr. 703.000 og meðal 

vinnustundafjöldi á viku var 46 klst. Hækkunin milli ára er 4,3%, en þar sem meðal vinnu-

stundafjölda safnsins á viku fækkaði (var 46 stundir á árið 2016 en 44 stundir árið 2017) er um 

að ræða meiri meðaltals launahækkun, þar sem meðaltal yfirvinnustunda á mánuði lækkar 

um 8,6 tíma. Að þessum forsendum gefnum má ætla að launahækkunin (leiðrétt fyrir vinnu-

tíma) sé um 11,6%.  

Í könnuninni var spurt hvort viðkomandi hefði farið í launaviðtal á árinu og um viðhorf til 

starfa í greininni. Viðhorfið er mælt með því að spyrja hve lengi viðkomandi sér fyrir sér að 

starfa í greininni.

Um 29% þátttakenda höfðu átt launaviðtal og hjá 70% 

þeirra skilaði viðtalið launahækkun. Það er athyglisvert að 

í grein þar sem laun byggja á markaðslaunum hafi minni-

hluti þátttakenda farið í launaviðtal.

Svör við spurningum um hve lengi viðkomandi sjái fyrir 

sér að starfa í greininni voru um margt jákvæð, en 59% 

þeirra sem eru 30 ára og yngri gátu hugsað sér að vera 10 ár 

eða lengur í greininni og 56% þeirra sem eru 31 til 40 ára.

Krónur var meðaltal heildargreiðslna  
allra þátttakenda árið 2017.

733.000
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Stjórn og varastjórn 
Frá aðalfundi 2017 til aðalfundar 2018 voru haldnir 10 stjórnarfundir.

Í fjölbreyttu félagi eins og VM eru mörg mál sem stjórn félagsins þarf að fjalla um og oft er 

mikill hraði á málum, loksins þegar þau fara af stað í okkar umhverfi og því þarf oft að bregð-

ast skjótt við. Öllum samþykktum frá síðasta aðalfundi hefur verið fylgt eftir. Lögð hefur ver-

ið áhersla á uppbyggingu félagsins með bættum rekstri á öllum sviðum og aukinni þjónustu 

við félagsmenn.

Stjórn VM skipa frá aðalfundi  

2016 til aðalfundar 2018

Guðmundur Ragnarsson, formaður  

Samúel Ingvason, varaformaður

Aðalmenn:
Guðmundur Helgi Þórarinsson

Kristmundur Skarphéðinsson

Símon Guðvarður Jónsson

Andrés Bjarnason

Þorsteinn Hjálmarsson

Guðmundur Sigurvinsson

Jón Jóhannsson

Varamenn:
Guðni Þór Elísson

Örn Friðriksson

Brynjólfur Árnason

Sigurður Gunnar Benediktsson

Jón Kornelíus Gíslason

Guðmundur Smári Guðmundsson

Páll Heiðar Magnússon Aadnegard

Hlynur Heiðarsson



15
Ársskýrsla VM 2017

Viðburðadagatal
2017

7. apríl 2017 ....................................................Aðalfundur VM

1. maí .............................................................1. maí kaffi

10. maí ...........................................................Útgáfuhóf sögu Vélstjórastéttarinnar

11. ágúst ........................................................Golfmót VM

22. ágúst ........................................................Sumarferð heldri félagsmanna VM

21. desember .................................................Félagsfundur Grundarfirði

27. desember  .................................................Félagsfundur Reyðarfirði 

28. desember .................................................Félagsfundur Akureyri

29. desember   ...............................................Félagsfundur Reykjavík

2018

2. janúar   ......................................................Félagsfundur Vestmannaeyjum

13. janúar.......................................................Félagsfundur Hornafirði

8. febrúar  .....................................................Fundur trúnaðarmanna VM

26. febrúar .....................................................Fundur fulltrúaráðs VM 

Það fyrirkomulag að senda félagsfundina í Reykjavík út á netinu 

hefur gefist mjög vel og er í stöðugri þróun. 
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Félagsstarf
Fulltrúaráð  

Fulltrúaráð VM er stjórn félagsins til ráðgjafar og stuðnings við ýmis stærri málefni í starfsemi 

félagsins s.s. stefnumótun, kjarasamningum og meiriháttar framkvæmdum á vegum félagsins. 

Fulltrúaráðið er skipað stjórn og varastjórn félagsins auk trúnaðarmanna og tengiliða félagsins á 

landsbyggðinni. Formaður félagsins er jafnframt formaður fulltrúaráðs. 

Þann 26. febrúar 2018 fundaði fulltrúaráð VM til að taka afstöðu til uppsagnar samninga.

Starfsnefndir 
Fagnefnd sjómanna 

Enginn fundur var í fagnefndinni á síðasta ári þar sem endurnýjun kjarasamninga vélstjóra á fiski-

skipum hefur verið aðalverkefnið sem snýr að vélstjórum á fiskiskipum.



Orlofsnefnd VM 
Ástand flestra orlofshúsa félagsins er komið í ásætt-

anlegt horf og stöðugt er unnið að viðhaldi þeirra. 

Verið er að skoða endurbætur orlofshúsa okkar 

á Kirkjubæjarklaustri og Einarsstöðum þar sem 

ástand þeirra er orðið frekar lélegt.

Stjórn VM er stolt af því að búið er að koma 

upp fyrirmyndaraðstöðu fyrir félagsmenn í 

flestum húsum félagsins sem og á tjaldsvæð-

inu á Laugarvatni. Samtals eru nú rúmlega 60 

tjaldstæði á svæðinu, öll með rafmagni ásamt 

glæsilegu nýju þjónustuhúsi. Mikil ánægja er 

með tjaldstæðið og er það samdóma álit þeirra fé-

lagsmanna sem hafa notað svæðið að það sé eitt 

það glæsilegasta á landinu. Íbúðakaup félagsins 

í Reykjavík og á Akureyri hafa sýnt það að full 

þörf var á að fjölga þeim og fyrirkomulag á rekstri 

sjúkraíbúðarinnar er að koma mjög vel út. Áfram 

er unnið að framtíðaruppbyggingu orlofsmála 

félagsins í nefndinni og þar er verið að vinna með 

ýmsar hugmyndir um að kjarni orlofsstarfsemi 

félagsins verði á Laugarvatni. 
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Tjaldstæði með rafmagni  
eru á Laugavatni.

60
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Laganefnd VM 
Laganefnd fjallar um breytingar á lögum félagsins komi tillögur þar um.

Trúnaðarmenn félagsins  
og tengiliðir  
Tengiliðir 

VM er með tengiliði í Vestmannaeyjum, Grundarfirði, á Höfn, Akureyri, Vestfjörðum og í Fjarðabyggð.

Tengiliðir VM eru: 

Grundarfjörður: Jósef Kjartansson

Akureyri: Jón Jóhannsson 

Vestfirðir: Guðmundur Sigurvinsson 

Höfn: Sverrir Þórhallsson

Vestmannaeyjar: Örn Friðriksson

Fjarðabyggð: Óskar Sverrisson

Félagslegir trúnaðarmenn, öryggistrúnaðarmenn og tengiliðir VM á vinnustöðum eru  um 50 talsins.

Trúnaðarmenn gegna mikilvægu hlutverki. Þeir eru fulltrúar félagsins á vinnustað og tals-

menn starfsmanna. Á vinnustað koma upp miserfið mál sem leysa þarf úr. Þá er mikilvægt að 

tengslin við félagið og fyrirtækin séu góð. Stöðugt er unnið að uppbyggingu trúnaðarmanna-

kerfis félagsins með það að markmiði að auka tengingu félagsins út á vinnustaði.  

Verðlaun vegna námsárangurs í skóla 
Félagið verðlaunar nemendur sem skara fram úr í námi. Verðlaunin eru afhent á útskriftarhátíðum 

skólanna. Einnig gefur félagið skólum vinnusloppa með merki félagsins sem nemendum er ætlað 

að nota við verklegt nám og æfingar.    

Félagslíf 
Kaffi fyrir eldri félaga VM

VM-kaffið er síðasta föstudag í mánuði frá september til mars, að desember undanskildum.  

Jón Sigurðsson, félagsmaður okkar, hefur umsjón með kaffinu.
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Starf VM innan ASÍ 
VM er fulltrúi félaga með beina aðild í miðstjórn og samninganefnd ASÍ. Fulltrúar félagsins eru  

aðalmenn í fjórum fastanefndum ASÍ og varamenn í þremur.

Á vettvangi ASÍ er fjallað um mörg mál sem taka þarf afstöðu til, bæði í miðstjórn og 

fastanefndum. Rammasamkomulagið frá 27. október 2015, eða SALEK eins og hugmyndin 

var kölluð, er lokið í bili og margir krefjandi kjarasamningar framundan á árinu hjá mörgum 

hópum launafólks sem eru utan ASÍ. Það er miður að þessi tilraun til að koma á breyttum og 

bættum vinnubrögðum við gerð kjarasamninga hafi lognast útaf.  

Mörg krefjandi verkefni eru í gangi: Einn réttur – Ekkert svindl, skráningarkerfið Finnur, 

keðjuábyrgð, kennitöluflakk og mörg önnur mikilvæg mál sem verður að taka á og eru að 

valda ómældum skaða í samfélaginu.

 Að vanda er fátt í samfélaginu sem ASÍ hefur ekki skoðun á. Miðstjórn ASÍ mótar afstöðu 

sambandsins í öllum þeim ólíku málum sem launþegahreyfingin verður að hafa skoðun á. 

1. maí 
Að venju tók VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna þátt í hátíðarhöldunum á 
alþjóðlegum baráttudegi verkafólks 1. maí. Göngustjórar stýrðu kröfugöngunni. 

Fluttar voru örræður á leið göngunnar niður Laugaveginn og börnum færðar litlar 
veifur með íslenska fánanum.  Að útifundi loknum bauð VM upp á kaffiveitingar í  

Gullhömrum og var það vel sótt af félagsmönnum.  

Einn réttur - 
Ekkert svindl, 
skráningarkerfið 
Finnur, keðjuábyrgð, 
kennitöluflakk og 
mörg önnur mikilvæg 
mál sem verður að 
taka á og eru að valda 
ómældum skaða í 
samfélaginu.
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ASÍ–UNG  

Félagsmenn aðildarfélaga ASÍ eru um 110 þúsund. Stór hluti þess hóps er á aldrinum 18-35 ára en á 

þeim aldri er ungt fólk að stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum, öðlast mikilvæga starfsreynslu, 

stofna fjölskyldur og kaupa íbúðarhúsnæði svo eitthvað sé nefnt.

Meðal helstu verkefna ASÍ–UNG er að kynna ungu fólki á vinnumarkaði réttindi þeirra og 

skyldur og starfsemi stéttarfélaganna, beita sér í málaflokkum sem snerta ungar barnafjöl-

skyldur og standa vörð um sjónarmið ungs fólks gagnvart stjórnvöldum. Þá er ASÍ-UNG ætlað 

að tryggja að hugað sé að stöðu og hagsmunum ungs launafólks í stefnu verkalýðshreyfingar-

innar og að rödd unga fólksins heyrist í starfi og stefnumótun stéttarfélaganna. Félagsmaður 

VM, Agnar Ólason, er í stjórn ASÍ-UNG.

Félög með beina aðild að ASÍ 

VM er eitt þeirra sjö stéttarfélaga sem eru utan landssambanda en með beina aðild að ASÍ. VM 

hefur leitt samstarf félaganna sem hefur verið með ágætum. Félögin hafa sameiginlegan fulltrúa 

í miðstjórn ASÍ, sem VM skipar, skipta með sér fulltrúum í starfsnefndum á vegum ASÍ og hafa 

reglulega upplýsingamiðlun sín á milli.

Félögin funda reglulega til að fara yfir stöðu mála og samræma stefnu sína í hinum mörgu 

málum sem þarf að taka afstöðu til á vettvangi ASÍ og einnig sameiginleg málefni iðnaðar-

manna. 

Sjómannadagsráð 
VM hefur lagt áherslu á að auka aðkomu félagsins að Sjómannadagsráði og hafa fulltrúar VM í ráð-

inu lagt áherslu á að vinna að nýrri framtíðarsýn fyrir Sjómannadagsráð Reykjavíkur og Hafnar-

fjarðar. Niðurstaða þeirrar vinnu hefur verið kynnt en lítið orðið úr því að greina þá niðurstöðu og  

gera hana stefnumarkandi fyrir reksturinn. Mjög slæm fjárhagsleg staða í rekstri mun væntanlega 

hafa mikil áhrif á hvert stefna eigi með reksturinn. Staða öldrunarmála er vægast sagt slæm. Full-

trúar VM í Sjómannadagsráði kjósa sér formann sem er talsmaður félagsins í ráðinu. Formaður er 

Sigurður Ólafsson en hann situr einnig í stjórn Sjómannadagsráðs fyrir VM. Íslenskt samfélagið 

virðist loka á mjög alvarlega stöðu öldrunarmála á Íslandi og er það því enn mikilvægara að VM 

beiti sér í þessum málum. Núverandi formaður Sjómannadagsráðs er Hálfdan Henrýsson. 

Sjómannadagsráð er eigandi Hrafnistuheimilanna í Reykjavík og Hafnarfirði auk þess sem 

rekin eru heimili fyrir aldraða í nafni Hrafnistu í Kópavogi, Garðabæ og Reykjanesbæ. Aðrar 

rekstrareiningar eru Happdrætti DAS, orlofssvæðið að Hraunborgum Grímsnesi, Naustavör 

ehf. og Laugarásbíó sem leigt er til Kvikmyndahússins ehf.

Hafin var uppbygging fyrir aldraða á vegum Sjómannadagsráðs þann  23. nóvember 2017 

þegar tekin var skóflustunga að nýju hjúkrunarheimili við Sléttuveg, en það er hluti af nýju 21 

þúsund fermetra öldrunarsetri í Fossvogi.  

Jafnframt er Sjómannadagsráð aðili að fulltrúaráði hjúkrunarheimilanna Skjóls og Eirar.

Sjómannadagsráð annast hátíðarhöldin á sjómannadaginn í Reykjavík sem aðili að Hátíð 

hafsins og gefur út Sjómannadagsblaðið.

VM er eitt þeirra  
sjö stéttarfélaga 

sem eru utan 
landssambanda en 

með beina aðild  
að ASÍ.
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Viðurkenning á Sjómannadaginn 2017 
Neistinn  

Tryggingamiðstöðin hf. og VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna veittu í tuttugasta og fimmta 

sinn viðurkenningu fyrir fyrirmyndar yfirvélstjórastörf.  

Viðurkenninguna hlaut að þessu sinni Óli Már Eyjólfsson, yfirvélstjóri á skipinu Helgu 

Maríu AK 16. Óli Már er fæddur þann 11. október 1950 í Reykjavík. Hann lauk 4. stigi Vélskóla 

Íslands árið 1978 og sveinsprófi í vélvirkjun árið 1981, í Vélsmiðjunni Hamri hf. 

Óli Már starfaði síðan sem 1. vélstjóri á Karlsefni RE 24 til ársins 1987. Frá 1988 starfaði 

hann sem fyrsti og yfirvélstjóri á Haraldi Kristjánssyni HF 2. Árið 1999 var skipið selt til Har-

aldar Böðvarssonar á Akranesi og fékk þá nafnið Helga María AK 16. Óli Már hefur starfað 

sem yfirvélstjóri á skipinu síðan þá.

Heiðrun á sjómannadaginn í Reykjavík  

Að venju tilnefndi VM fulltrúa sem Sjómannadagsráð heiðrar á sjómannadaginn. Í ár tilnefndi 

félagið Svein Kristinsson. Sveinn er fæddur 29. janúar 1941 í Húsavík eystri í N-Múlasýslu. Hann 

lauk mótorvélstjóraprófi 1963, prófi 4. stigs frá Vélskólanum í Reykjavík 1975 og prófi í vélvirkjun 

1977. Sveinn var vélstjóri á Hrefnu EA og vélstjóri á ýmsum skipum frá Grindavík árin 1964-1973. 

Hann starfaði á olíuflutningaskipinu Kyndli 1974 og eftir það hjá skipum SÍS, var yfirvélstjóri á MB 

Grindvíkingi 1977 til 1980 og á hafrannsóknarskipinu Bjarna Sæmundssyni eftir það. Sveinn hætti 

hjá Hafrannsóknastofnun árið 2007, eftir 27 ára starf hjá stofnuninni og 50 ár til sjós.
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Nefndir VM vegna sjávarútvegs 
Fulltrúar VM í nefndum og ráðum vegna sjávarútvegs:

n  Undanþágunefnd

n  Mönnunarnefnd

n  Siglingaráð

n  Úrskurðanefnd sjómanna og útvegsmanna um fiskverð

n  Samstarfsnefnd um bætta umgengni um auðlindir sjávar 

n  Í starfshópi um endurnýjun skipastóls Hafrannsóknastofnunar

Mönnunarnefnd  

Fjölmargir fundir hafa verið haldnir og hafa þeir að mestu snúist um mönnun þjónustuskipa fyrir 

fiskeldi. Fyrirtækin hafa ekki sætt sig við að fara eftir lögum um mönnun skipa og hafa gengið 

fram af mikill hörku um að komast framhjá lögunum og fá sitt fram. Þó að fyrirtækin hafi fengið 

breytingar á lögum nr. 30/2007 fyrir lágmarksréttindi til skipstjórnar og vélgæslu á vinnsluskipum 

sjókvíaeldisstöðva og Tækniskólinn útbúið námsleið til að uppfylla lögin þá eru fyrirtækin lítið að 

gera til að nýta sér það.

Þeirra yfirgangur hefur gengið út á það að fá undanþágur og frávik frá gildandi lögum um 

mönnun. Það virðist vera afstaða þessara fyrirtækja að hægt sé ótakmarkað að veita frávik 

frá lögum um mönnun þessara þjónustubáta óháð stærð þeirra, vélarafli og farsviði.    

Eftir er að ljúka vinnu við frávik frá mönnun á ísfisktogurum og hefur það dregist af ýms-

um ástæðum. Þegar drögin verða tilbúin munu þau verða tekin fyrir í fagnefnd sjómanna VM. 

Nefndarmenn hafa farið í vettvangsskoðanir í skip sem sótt hefur verið um frávik frá mönnun 

og átt skýrslufundi með vélstjórum og farið yfir búnað skipanna. Út frá þessari vinnu hefur 

Fagnefnd sjómanna VM mótað forsendu fyrir fyrirkomulagi og sjálfvirknibúnaði sem þarf að 

vera til staðar svo forsendur séu fyrir því að veita heimild um frávik. Ein af forsendunum er 

að eingöngu sé um tímabundið frávik að ræða en ekki varanlegt þannig að ef forsendur  

breytast þá sé hægt að taka málið upp aftur. 

Eftir er að ljúka vinnu 
við frávik frá mönnun 

á ísfisktogurum og 
hefur það dregist af 

ýmsum ástæðum. 
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Undanþágunefnd 

Mjög hefur dregið úr undanþágubeiðnum vegna mikillar fækkunar á skipum og 

stöðugildum í fiskiskipaflotanum og samanburður á undanþágum á milli undan-

farinna ára mjög erfiður og í raun ekki marktækur. Hefur t.d. umsóknum um 

undanþágur fyrir vélstjóra fækkað úr 734 árið 2007 í 151 umsóknir 2015. Samþykktum umsóknum 

um undanþágur fækkaði úr 685 árið 2007 í 125 árið 2015. Árið 2017 voru umsóknir um undanþágu 

139 og samþykktar undanþágur 106. Margar undanþágur á stærri skip eru vegna þess að viðkom-

andi vantar siglingatíma til að fá réttindi í stöðuna. Á minni skipum hafa undanþágur að mestu verið 

veittar með þeim skilyrðum að viðkomandi sé í námi til að fá réttindi í stöðuna.

Á heimasíðu VM er hægt að nálgast ársskýrslu undanþágunefndar. 

Úrskurðarnefnd um fiskverð 

Úrskurðarnefnd um fiskverð fundar einu sinni í mánuði og tekur ákvörðun um fiskverð á þeim 

tegundum sem kjarasamningur sjómanna kveður á um. Í síðasta kjarasamningi vélstjóra 

voru gerðar breytingar á forsendum úrskurðanefndar um verðlagsákvarðanir á bolfiski. Nýtt 

forsendumódel var tekið í notkun sem hefur tengingu við verð á fiskmörkuðum og afurðaverð. Í 

haust greip afurðaverðstengingin inn í þannig að fiskverð var ekki lækkað miðað við tengingu á 

fiskmarkaði, þegar lækkun varð þar. Nýja módelið í bolfiski er að sanna sig og virkar mjög vel.

Varðandi uppsjávarfisk er upplýsingagjöf frá fyrirtækjunum til Verðlagsstofu og úr-

skurðanefndar um verð upp úr sjó og afurðaverð mun betri en áður. Öll framsetning er á stöð-

luðum formum sem Verðlagsstofa bjó til þannig að kílóverð er sama eining hjá öllum. Hins 

vegar er engin sátt um viðmið og frávik. Ófullnægjandi fiskverðsamningar milli áhafna og út-

gerða eru enn að valda okkur vandamálum til að taka á þeim fyrirtækjum sem eru alltaf með 

lægsta verðið á uppsjávarfiski. Vegna þeirra töpuðust tvær vísanir Verðlagsstofu í  

úrskurðarnefnd.

Hægt er að lesa nánari útfærslu á breytingunum í kjarasamningnum á heimasíðu VM.  

VM lagði þunga áherslu á það í síðustu kjarasamningum að Verðlagsstofa skiptaverðs yrði 

efld til að sinna hlutverki sínu og hefur einu stöðugildi verið bætt við hjá stofnuninni.

Umsóknir um undanþágu 
voru samþykktar árið 2017

106
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Lífeyrissjóðir 
félagsmanna VM 
VM á fulltrúa í fulltrúaráðum lífeyrissjóða félagsmanna og stjórnar- og varamenn í stjórnum þeirra.

Flestir félagsmenn eru í Birtu lífeyrissjóði og Gildi lífeyrissjóði, auk þess sem félagsmenn 

eru dreifðir í marga lífeyrissjóði um allt land. 

Birta lífeyrissjóður.
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM 10 fulltrúa.  

Gylfi Ingvason situr í aðalstjórn sjóðsins fyrir VM.

Gildi lífeyrissjóður.
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM 4 fulltrúa. 

Guðmundur Ragnarsson situr í aðalstjórn sjóðsins fyrir VM.

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja.
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM 1 fulltrúa.  

Örn Friðriksson er varamaður í aðalstjórn sjóðsins fyrir VM.

Erlent samstarf 
Evrópska iðnaðarsambandið (IndustriAll) og Industri i Norden (IN)

VM er félagi innan IndustriAll og IN ásamt Samiðn í gegnum samstarfsfélagið IIF (Icelandic 

Industry Federation). Tilgangur félagsins er að eiga samstarf um sameiginlega aðild og virkni 

Norðurlandanna, Evrópu og í öðru alþjóðlegu samstarfi. VM hefur vaktað starfsemi IndustriAll 

en Samiðn vaktar IN og skipta félögin kostnaði. Mikið upplýsingaflæði er í tölvupóstum frá sam-

böndunum og mjög fróðlegt að fylgjast með þróun mála í Evrópu. 

Alþjóðlega flutningaverkamannasambandið (ITF) 

VM er félag innan ITF. Árni Bjarnason, forseti FFSÍ, sinnir málefnum ITF og er stjórnarmaður í 

fiskimannadeild ITF. VM fylgist með málum fiskimanna í gegnum Árna á þessum vettvangi auk 

þess sem mikið af upplýsingum kemur frá samtökunum í tölvupósti. 

Norræna vélstjórasambandið (NMF) 

Norræna vélstjórasambandið fundar tvisvar á ári. Þessir fundir eru mjög fræðandi um málefni vél-

stjóra á sjó. Ísland tók við forsæti sambandsins 2017 og er Guðmundur Ragnarsson, formaður VM, 

forseti sambandsins fram til 2019.

VM hefur vaktað 
starfsemi IndustriAll 

en Samiðn vaktar IN og 
skipta félögin kostnaði.
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Fræðslu- og menntamál VM  
Hlutverk VM á sviði menntamála er að efla félagslega og faglega þekkingu 
félagsmanna og vinna að framgangi og þróun fagnáms þeirra. Fagnám-
ið á að gefa sem mesta möguleika á vinnumarkaði og til áframhaldandi 
náms, auk þess sem félagsmenn eiga að hafa aðgang að markvissri endur-
menntun. Félagið vinnur að þessum markmiðum með því að reka öflugan 
fræðslusjóð og taka þátt í starfsemi aðila vinnumarkaðarins, stjórnvalda 
og menntastofnana sem stuðla að þróun fagnámsins og endurmenntun-
ar. VM á fulltrúa í starfsgreinaráði, fagráði Véltækniskólans, stjórn og 
sviðsstjórn IÐUNNAR fræðslumiðstöðvar og menntanefnd ASÍ. Málefni 
starfsnáms hafa mikið verið í umræðunni undanfarin ár svo segja má 
að unnið sé að málefnum starfsnáms á mörgum sviðum. Starfsmenn 
VM taka þátt og fylgjast með þeim verkefnum sem unnið er að. 

Starfsgreinaráð í málmtækni-, vélstjórnar- og framleiðslugreinum      

Starfsgreinaráðið er helsti vettvangur fagfélags eins og VM til að hafa áhrif á fagnám félagsmanna. 

Meginverkefni ráðsins  er að skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni sem námsbrautalýsingar 

fyrir viðkomandi starfsgreinar byggja á og gera tillögur um lokamarkmið starfsnáms ásamt því að 

setja viðmið fyrir skiptingu námsins milli náms í skóla og náms á vinnustað.
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Starfsgreinaráð eiga einnig að gera tillögur um uppbyggingu og inntak lokaprófa í 

starfsnámi og veita umsögn um námsbrautarlýsingar einstakra skóla. Ráðin eiga jafn-

framt að halda skrá yfir fyrirtæki og vinnustaði sem uppfylla skilyrði til vinnustaðanáms. 

Samtök iðnaðarins (SI)  hafa vistað starfsgreinaráðið undanfarin ár.

Á síðasta ári komu samtals 12 námskrár til umsagnar ráðsins. Þ.e. fjórar fyrir vélstjórn, 

þrjár fyrir stálsmíði og vélvirkjun frá jafn mörgum skólum, ásamt námskrám fyrir renni-

smíði og blikksmíði.

Þegar lögum um framhaldsskóla var breytt á þann veg að skólar eiga að útfæra náms-

brautir hver fyrir sig var starfsgreinaráðunum sett það verkefni að skilgreina betur hæfni-

kröfur starfanna, en þær lýsingar eru grunnurinn sem námsbrautarlýsingar byggja á. 

Þegar frá leið bættist svo við krafa menntamálaráðuneytisins að við ákvörðun um lengd 

starfsnáms væri tekið tillit til þess að nám til stúdentsprófs væri þrjú ár. Af einhverjum 

ástæðum var til viðbótar gerð krafa um að starfsþjálfun, sem ætíð hefur verið órjúfanlegur 

hluti náms í málmiðnum og vélstjórn, væri sett sem einingabær áfangi í námsbrautarlýs-

ingar. Með þeirri viðbót sprengdu flestar iðnnámsbrautir rammann sem náminu var sett, í 

einingum talið. Vegna þessa varð töf á því að nokkur starfsgreinaráð unnu umsagnir um 

námsbrautir sem skólar höfðu unnið, en þegar ráðuneytið slakaði á kröfunni um hámarks 

einingafjölda sendu ráðin inn umsagnir.

Eftir þessa vinnu skólanna við námsbrautargerð er ljóst að starfsgreinaráðin þurfa að 

vinna ýtarlegri hæfnikröfur, en ráðuneytið setti ráðunum mjög þröngar skorður við gerð 

þeirra þar sem lýsingarnar áttu einungis að fylla eitt A4 blað. Skólarnir þurfa greinilega 

mun ýtarlegri lýsingar að vinna eftir. Menntamálaráðuneytið hefur sett af stað verkefni 

um rafrænar ferilbækur, þar sem m.a. á að halda utan um verkefni sem nemandi vinnur 

að í starfsþjálfun. Vegna þessa verkefnis liggur það fyrir að starfsgreinaráðið þarf að skil-

greina hvaða verkefni nemi á að vinna að í starfsþjálfuninni.

Menntanefnd ASÍ  
Hlutverk menntanefndar ASÍ er að hafa frumkvæði að stefnumótun ASÍ á sviði menntamála og 

fylgja eftir samþykktum miðstjórnar. Starf ASÍ á sviði menntamála byggir á þeirri sýn að líta 

skuli á menntakerfið sem eina heild og að tryggja skuli öllum tækifæri til menntunar óháð efna-

hag, búsetu og félagslegri stöðu. Í allri umræðu undanfarin ár um starfsmenntun og fullorðins-

fræðslu hefur ASÍ þurft að hafa sig nokkuð í frammi til koma að viðhorfum launamanna um 

þessar námsbrautir.   

Málefni Félagsmálaskóla alþýðu (FMA) og Mímis – símenntunar eru á könnu nefndar-

innar. FMA rekur fræðslu- og útgáfustarfsemi fyrir talsmenn aðildarsamtakanna. Mímir 

starfar á sviði fullorðinsfræðslu og starfsmenntunar með það að markmiði að bjóða upp 

á nám fyrir fullorðna, þróa námsleiðir og hvetja fólk á vinnumarkaði til símenntunar og 

starfsþróunar. Utanumhald um félagsmálafræðsluna er á skrifstofu Menningar- og fræðslu-

sambands alþýðu (MFA) í Sætúni, þar sem hluti starfanna er unninn af starfsmönnum ASÍ. 

Rekstur Félagsmálaskóla alþýðu (FMA) hefur verið í jafnvægi eftir aðlögun að minna ríkis-

framlagi. Helstu verkefni menntanefndar ASÍ á síðasta ári voru vegna fagháskólanáms og 

við að tryggja fjármagn til framhaldsfræðslunnar.

Á síðasta ári komu 
samtals 12 námskrár 
til umsagnar ráðsins. 
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Skólamál 
Nemar í vél- og málmtækni og netagerð  

Tólf skólar á landinu bjóða nám í vélstjórn, málmiðnum og netagerð.

Útskrifaðir nemar úr vél- og málmtækninámi 
Nokkuð er um að skólar keyri sameiginlegt grunnnám fyrir vélstjórnar- og málmtæknibrautir og bifvélavirkjun..

Nám Árið 2017 Árið 2016 Árið 2015 Árið 2014

Vélavarðanám 23 18 64 41

Vélstjórn A-nám 35 37 49 31

Vélstjórn B-nám 37 15 19 18

Vélstjórn C-nám 1 1 2 2

Vélstjórn D-nám 47 49 51 44

Grunndeild málmiðna 29 18 51 40

Rennismíði 11 11 12 16 

Stálsmíði 17 8 10 7

Vélvirkjun 72 56 71 73

Netagerð 2 9 2 

Blikksmíði 3 4 6 

Málmsuða 0 20    

Samtals: 277 247 339 275

Nemendur útskrifuðust
í vélvirkjun árið 2017

72
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Skráðir nemendur á vorönn 
Nemendur á vélstjórnarbrautum eru skráðir á viðkomandi brautir og mismunandi er hve langt þeir eru komnir.   

Eitthvað er um það að nemendur í t.d. Tækniskólanum eru skráðir á vélstjórnar og málmiðnabraut. 

Nám Árið 2018 Árið 2017 Árið 2016 Árið 2015

Vélavörður 8  12 14

Vélstjórn A-nám 111 117 98 89

Vélstjórn B-nám 97 87 83 82

Vélstjórn C-nám 10 8 9 11

Vélstjórn D-nám 146 167 163 162

Grunndeild málmiðna 105 186 392 201

Rennismíði 26 27 8 27

Stálsmíði 29 27 15 26

Vélvirkjun 156 125 61 130

Netagerð 10 6  1

Blikksmíði 15 5  10

Málmsuða 2   

Samtals: 715 755 841 753

Útskrifaðir sveinar í málmtæknigreinum og netagerð 
IÐAN fræðslusetur annast móttöku gagna og skráningu námssamninga og sveinsprófa fyrir málmiðngreinar og netagerð auk 

margra annarra löggiltra iðngreina. Fræðslusetrið annast einnig ýmsa þjónustu fyrir sveinsprófsnefndir og nemaleyfisnefndir. 

Alls útskrifuðust 96 sveinar í málmiðngreinum og netagerð á árinu 2017 og skiptast eftir iðngreinum sem hér segir:

Iðngrein Árið 2017 Árið 2016 Árið 2015 Árið 2014 Árið 2013 Árið 2012

Blikksmíði 7 4 8 5 1 5

Netagerð 5 4 2 2 1 

Rennismíði 6 7 10 4 3 9

Stálsmíði 4 5 5 4 15 12

Vélvirkjun 74 99 75 76 61 49

Samtals: 96 119 100 91 81 75
Nemendur voru skráðir í  
vélvirkjun á vorönn 2018

156

IÐAN fræðslusetur 
annast móttöku 

gagna og skráningu 
námssamninga og 

sveinsprófa fyrir 
málmiðngreinar og 

netagerð auk margra 
annarra löggiltra 

iðngreina.
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Námssamningar
Á árinu 2017 voru 127 námssamningar í málmiðngreinum og netagerð staðfestir.

Námsamningarnir skiptast þannig eftir iðngreinum:

Iðngrein Árið 2017 Árið 2016 Árið 2015 Árið 2014 Árið 2013 Árið 2012 

Blikksmíði 9 5 18 5 4 9 

Netagerð 11 4 4 4 3 4 

Rennismíði 5 7 11 11 8 10 

Stálsmíði 13 8 10 10 11 15 

Vélvirkjun 89 90 96 96 100 60 

Samtals: 127 114 139 126 126 98 

Styrkir til nemenda í 
vél- og málmtæknigreinum
VM hefur reynt að stuðla að aukinni menntun í vél- og málmtæknigrein-
um með því m.a. að benda á mikilvægi þeirra starfa í þjóðfélaginu og 
nauðsyn þess að fjölga nemum í þeim greinum.

Jafnframt hefur VM bent á nauðsyn þess að bæta námsaðstöðu nem-
enda og kennara í verknámsgreinum og að verknám og bóknám njóti 
sömu áherslu í skólakerfinu.

Styrkir til nema á útskriftarári í vél- og málmtæknigreinum eru við-
leitni í þá átt.

Árið 2017 voru veittir 10 styrkir að upphæð 100.000 kr. hver. Auglýst er 
eftir umsóknum í janúar til mars ár hvert. VM styrkir einnig skóla úti á 
landi til að senda keppendur á Íslandsmót iðngreina.

Styrkir til hjálparsamtaka 
Árið 2017 styrkti VM hjálparsamtök fyrir jólin eins og undanfarin ár. Að þessu sinni 

fékk Hjálparstofnun kirkjunnar 300.000 kr,  Mæðrastyrksnefnd 200.000 kr. Samstarf 
Mæðrastyrksnefndar Akureyrar, Hjálparstarfs kirkjunnar, Hjálpræðishersins á Akureyri og 

Rauða krossins við Eyjarfjörð kr. 200.000.

Tíu 100.000 
króna styrkir voru 

veittir árið 2017100.000
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Verðlaunaafhending 

Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur 2017  

Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík hélt Nýsveinahátíð sína í tólfta sinn laugardaginn 3. febrúar sl.  

Á henni eru nýsveinar heiðraðir fyrir góða frammistöðu og fagleg vinnubrögð. Auk þess er iðnað-

armaður ársins heiðraður, sem að þessu sinni var Rannveig Rist, vélvirki. Rannveig hóf starfsferil 

sinn hjá álverinu í Straumsvík sem vélvirki og er nú forstjóri fyrirtækisins. Hún hefur kappkostað 

að halda uppi fagmennsku í allri starfsemi fyrirtækisins og setti m.a. á laggirnar Stóriðjuskólann 

til að auka menntun starfsmanna sinna í samstarfi við málmiðnaðardeild Borgarholtsskóla.

Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík hélt upp á 150 ára afmæli sitt á síðasta ári en afmælisdag-

ur þess er einmitt 3. febrúar. Félagið er þriðja elsta félag landsins og hefur það að markmiði 

að efla kynningu og menntun í iðngreinum. Félagið stofnaði m.a. Iðnskólann í Reykjavík, 

sem nú er Tækniskólinn. Á hátíðinni voru 27 nýsveinar heiðraðir, frá sjö verkmenntaskólum í 

18 iðngreinum. Á hátíðinni sagði Sigrún Bryndís Gylfadóttir snyrtifræðingur frá reynslu sinni 

eftir framhaldsnám í Háskólanum í Reykjavík en Sigrún fékk viðurkenningu fyrir árangur 

sinn að afloknu sveinsprófi og fékk styrk frá HR til framhaldsnáms í skólanum.

Málm- og véltæknisvið IÐUNNAR fræðsluseturs  

VM er aðili að IÐUNNI fræðslusetri sem hefur það hlutverk að bæta hæfni fyrirtækja og starfs-

manna í iðnaði. Málm- og véltæknisviði IÐUNNAR fer með málefni vél- og málmiðnaðarins. Tveir 

fulltrúar VM sitja í stjórn sviðsins. 

Auk hefðbundins námskeiðahalds sækja fyrirtæki í auknum mæli til IÐUNNAR með óskir 

um þjálfun á ákveðnum sviðum. Einnig er töluvert um að starfsmenn sviðsins veiti ráðgjöf og 

aðra aðstoð, sérstaklega varðandi suðumál, bæði í gegnum síma og í fyrirtækjum. 

Auk hefðbundins 
námskeiðahalds sækja 

fyrirtæki í auknum 
mæli til IÐUNNAR með 

óskir um þjálfun á 
ákveðnum sviðum. 
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Á árinu 2017 hélt Málm- og véltæknisvið IÐUNNAR eftirtalin námskeið:

 Fjöldi námskeiða Fjöldi nemenda

Afréttingar 2 12

Autocad/ Inventor 4 27

Ábyrðarstjóri suðumála 2 19

Fyrirtækjanámskeið 9 56

Iðntölvustýringar 2 9

Óskaðlegar prófanir 1 5

Rafmagnsfræði 1 3

Smurolíur 1 3

Suðunámskeið 9 38

Suðusmiðja 5 43

Suðuþjálfun í fyrirtækjum 15 34

Titringsmælingar 1 4

Undirbúningsnámskeið fyrir sveinspróf 4 32

Vökvatækni IV - vinnuvélar 1 6

Samtals 57 291
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Sjóðir VM 
Fræðslusjóður VM  

Við stofnun VM var lögð áhersla á að koma á fót öflugum fræðslusjóði sem veitt gæti félagsmönn-

um rétt til umtalsverðra styrkja til að greiða niður námskostnað þeirra sem vilja sækja sér aukinn-

ar þekkingar og færni. Allir félagsmenn, sem greitt hafa félagsgjald í 6 mánuði, eiga grunnstyrk að 

upphæð kr. 100.000. Að auki safna þeir kr. 25.000 á ári. Hámarksréttur er kr. 225.000. Grunnréttur-

inn ásamt uppsöfnuðum rétti gefur rétt til styrkja sem nema 60% af námskostnaði við tómstunda-

nám og 75% af kostnaði við fagnám. 

Þeir félagsmenn sem atvinnurekendur greiða sérstaklega af í fræðslusjóð VM, vegna 

ákvæða þar um í kjarasamningi eða samkvæmt persónubundnum samningi, eiga rétt á við-

bótarstyrk. Miðað er við að greiðslur vinnuveitanda nemi 1,1% af heildarlaunum starfsmanns. 

Viðbótarstyrkurinn nemur kr. 50.000 á ári og geta rétthafar safnað rétti í allt að fjögur ár. Við-

bótarstyrkurinn er sérstaklega ætlaður til fagnáms og starfsþróunar.

Árið 2017 fengu 239 félagsmenn VM alls 282 styrki, sem skiptast á eftirfarandi átt:

  2017  2016  2015

NÁM/NÁMSKEIÐ Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð

Fagnámskeið 13 930.812 12 396.532 16 605.628

Ferðastyrkir 6 216.765 9 436.788 31 1.506.440

Framhaldsskólanám 97 4.827.405 126 4.988.039 156 6.807.673

Háskólanám 36 2.867.115 23 1.460.140 26 1.893.657

IÐAN fræðslusetur 7 477.875 15 784.950 17 959.355

Landsbjörg 25 1.397.500 20 1.079.750 34 1.528.650

Meirapróf 31 3.465.182 26 2.517.478 25 1.879.333

Persónuleg færni 4 177.000 6 516.376 5 373.375

Tómstundanám 41 1.328.834 25 670.368 28 675.487

Tungumálanám 12 380.575 12 518.175 11 357.090

Tölvunám 8 469.100 7 475.650 2 208.750

Vinnuvélapróf 2 40.711 1 30.750 

Samtals: 282 16.578.874 282 13.874.996 351 16.795.438

Styrktar- og sjúkrasjóður VM 

Á meðfylgjandi töflum má sjá þróunina á greiðslu dagpeninga og styrkja úr sjóðnum á síðustu 

þremur árum. VM hvetur félagsmenn sína eindregið til þess að nýta sér alla þá góðu styrki sem 

eru í boði hjá félaginu. Sérstaklega má þar nefna forvarnarstyrki sem félagsmenn eiga kost á. Þar 

má nefna styrki fyrir áhættumat hjá Hjartavernd, ristilsskoðun, blöðruhálskirtilsskoðun, krabba-

meinsskoðun og heyrnarmælingu.  

Grunnrétturinn ásamt 
uppsöfnuðum rétti 

gefur rétt til styrkja 
sem nema 60% af 
námskostnaði við 

tómstundanám og 75% 
af kostnaði við fagnám. 
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GREIÐSLUR ÚR STYRKTAR- OG SJÚKRASJÓÐI 2015-2017 
2015   

 FJÖLDI UPPHÆÐ MEÐALTAL

SJÚKRADAGPENINGAR TIL FÉLAGSMANNA 120 185.995.906 1.549.966

SJÚKRAÞJÁLFUN 211 7.463.235 35.371

SJÓNGLER OG LINSUR 140 6.675.713 47.684

HEYRNARTÆKI 31 4.523.298 145.913

FRJÓSEMISMEÐFERÐ 8 1.568.795 196.099

ÚTFARARSTYRKUR 30 7.500.000 250.000

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR  396 8.348.141 21.081

LÆKNISÞJÓNUSTA 216 5.180.495 23.984

TANNLÆKNAÞJÓNUSTA  239 7.123.673 29.806

FÆÐINGARSTYRKUR  64 6.800.000 106.250

AÐRIR STYRKIR 138 2.937.767 21.288

SAMTALS: 1.593 244.117.023 153.244

   

2016   

 FJÖLDI UPPHÆÐ MEÐALTAL

SJÚKRADAGPENINGAR TIL FÉLAGSMANNA 116 170.522.379 1.470.021

SJÚKRAÞJÁLFUN 205 7.600.390 37.075

SJÓNGLER OG LINSUR 155 7.055.343 45.518

HEYRNARTÆKI 29 3.550.254 122.423

FRJÓSEMISMEÐFERÐ 8 900.000 112.500

ÚTFARARSTYRKUR 27 6.750.000 250.000

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR  416 8.964.555 21.549

LÆKNISÞJÓNUSTA 249 5.990.478 24.058

TANNLÆKNAÞJÓNUSTA  236 6.768.001 28.678

FÆÐINGARSTYRKUR  74 7.676.000 103.730

AÐRIR STYRKIR 139 2.674.245 19.239

SAMTALS: 1.654 228.451.645 138.121

   

2017   

 FJÖLDI UPPHÆÐ MEÐALTAL

SJÚKRADAGPENINGAR TIL FÉLAGSMANNA 112 148.730.117 1.327.947

SJÚKRAÞJÁLFUN 203 7.668.747 37.777

SJÓNGLER OG LINSUR 142 5.761.537 40.574

HEYRNARTÆKI 27 3.550.263 131.491

FRJÓSEMISMEÐFERÐ 11 1.880.000 170.909

ÚTFARARSTYRKUR 32 8.000.000 250.000

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR  412 8.913.797 21.635

LÆKNISÞJÓNUSTA 218 4.851.767 22.256

TANNLÆKNAÞJÓNUSTA  278 8.076.712 29.053

FÆÐINGARSTYRKUR  50 5.300.000 106.000

AÐRIR STYRKIR 135 2.517.003 18.644

SAMTALS : 1.620 205.249.943 126.697
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Orlofssjóður VM  
Samanburður á nýtingu húsa/íbúða félagsins frá 2007–2017. 

Eins og sést á meðfylgjandi töflum er ágætis nýting á húsum félagsins en þó er það 

misjafnt eftir stöðum. VM hefur lagt metnað sinn í að gera upp húsin  og samræma 

þjónustu á milli staða eins og kostur er .

ORLOFSHÚS 2008-2017
SUMARNÝTING ( 01.06. - 15.09.) ÁR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

          

HÚS, meðalnýting  %  53,49 65,97 68,58 68,44 79,58 60,18 60,16 59,97 68,97 72,75

          

Reykjavík, Skúlagata  90,65 89,72 93,46 97,20 99,07 91,30 94,39 89,72 90,65 99,07

Reykjavík, Mánatún  0,00 0,00 0,00 0,00 97,82 96,10 96,26 89,10 82,87 97,51

Reykjavík, Mánatún sjúkraíbúð  0,00 0,00 0,00 0,00 46,73 61,96 36,45 65,42 61,68 47,66

Ölfusborgir við Hveragerði  31,78 61,99 57,32 60,12 66,67 99,50 64,80 56,70 57,94 62,31

Syðri-Reykir Bláskógabyggð  86,92 92,52 89,25 88,79 86,45 92,93 95,33 87,38 82,24 84,11

Laugarvatn - stór raðhús  75,70 87,85 79,91 88,32 84,11 86,96 78,50 75,23 82,24 75,70

Laugarvatn - lítil hús (raðhús)  39,95 51,40 71,03 67,64 63,32 74,70 55,96 48,95 58,64 47,55

Laugarvatn sérhús 2,4 og 6  35,75 83,88 82,48 86,45 89,72 91,3 84,58 80,37 66,355 75,94

Laugarvatn sérhús 8,10,12 og 14           85,28

Laugarvatn - tjaldstæði  19,49 17,69 28,46 25,64 20,63 20,13 8,50 9,32 10,25 14,13

Kirkjubæjarklaustur  71,96 76,64 81,31 69,16 86,92 91,30 71,03 68,22 58,88 72,90

Kirkjubæjarklaustur gæludýr  74,77 71,03 77,57 70,09 90,65 93,48 74,77 70,09 71,96 77,57

Klifabotn í Lóni  70,09 85,98 74,77 80,37 85,98 69,57 75,70 61,68 55,14 80,37

Úlfsstaðir  65,42 89,72 78,50 58,88 74,77 93,48 78,50 89,72 89,72 87,85

Illugastaðir  85,05 86,92 90,65 90,65 81,31 93,48 89,72 81,31 77,57 80,37

Illugastaðir leiguhús  71,96 78,50 65,42 67,29 58,88 80,43 71,96 55,14 65,42 65,42

Furulundur á Akureyri  83,49 90,34 82,24 93,15 87,85 98,18 94,08 97,82 89,72 89,02

Svignaskarð í Borgarfirði  82,71 90,65 91,12 86,45 92,06 92,93 92,99 81,78 87,38 64,49

Hraunborgir  79,53 94,57 100,00 94,57 91,30 0,00 0,00 71,96 73,83 74,77

Flókalundur  80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 32,71 32,71 45,79 65,42

Einarsstaðir á Héraði  78,50 96,26 85,05 71,96 78,50 85,87 87,85 71,03 71,03 80,37

          

* Árið 2007 - 2010 voru 5 stæði     * Árið 2011 voru 9 stæði     * Árið 2012 voru 21 stæði     * Árið 2015 voru 62 stæði      

     Öll hús sem eru í boði hjá VM eru með í þessu yfirliti.
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ORLOFSHÚS 2008-2017          
Nýting allt árið (01.01. - 31.12) ÁR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

          

HÚS, meðalnýting  %  42,51 48,1 52,53 53,48 56,27 57,73 48,92 49,52 53,32 56,04

          

Reykjavík Skúlagata  81,22 90,66 87,91 83,84 85,36 88,22 87,12 81,37 87,16 90,41

Reykjavík Mánatún  0 0 0 0 87,55 91,32 90,68 86,76 84,52 91,69

Reykjavík Mánatún sjúkraíbúð  0 0 0 0 48,6 61,1 54,25 58,63 57,38 59,45

Ölfusborgir við Hveragerði  51,62 54,41 59,98 67,12 54,75 72,14 57,75 55,53 54,10 55,16

Syðri-Reykir Bláskógabyggð  57,3 60,39 61,41 61,74 60,79 63,01 59,18 62,19 60,25 57,53

Laugarvatn - stór raðhús  45,69 57,24 48,37 54,85 49,79 52,47 46,58 46,85 46,99 38,77

Laugarvatn - lítil raðhús  18,46 24,86 39,3 36,76 38,41 35,73 24,73 24,83 27,70 22,23

Laugarvatn sérhús 2, 4 og 6  26,06 44,29 53,29 59,05 62,55 60,2 53,49 48,36 37,16 40,48

Laugarvatn sérhús 8 ,10 ,12 og 14          44,00 60,42

Kirkjubæjarklaustur  27,37 30,64 29,1 40,07 44,25 35,89 29,32 31,78 28,96 33,97

Kirkjubæjarklaustur gæludýr  25,42 29,61 36,18 34,29 39,83 36,98 32,08 46,30 34,97 38,90

Klifabotn í Lóni  26,78 31,07 30,17 36,36 31,27 30,69 28,49 29,32 21,86 30,41

Úlfsstaðir  22,68 35,2 28,18 25,68 45,41 41,09 37,81 36,44 40,16 40,00

Furulundur á Akureyri  69,59 71,85 74,71 75,32 67,5 74,89 76,71 80,82 75,50 61,37

Svignaskarð í Borgarfirði  51,82 60,6 57,95 50,43 57,16 55,21 55,62 53,56 54,37 43,01

Hraunborgir           32,88

Vika að eigin vali  48,07 5,44 26,69 29,66 50,93 82,48 89,72 65,10 98,00 100,00

Athugasemdir: Þau hús sem eru lokuð yfir veturinn eru ekki með í þessu yfirliti.        
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Virk – Starfsendurhæfingarsjóður  
Frá 1. ágúst  2009 hefur VM, Félag vélstjóra- og málmtæknimanna, verið í samstarfi við VIRK 

starfsendurhæfingarsjóð. Hlutverk sjóðsins er að aðstoða fólk sem lendir í fjarveru frá vinnu vegna 

veikinda eða slysa. Félagsmönnum VM stendur þessi þjónusta til boða ef starfshæfni þeirra er 

skert vegna veikinda eða heilsubrests. Þeir sem telja sig þurfa á þessari þjónustu að halda geta 

pantað sér tíma hjá ráðgjöfum VM í starfsendurhæfingu. Á Stórhöfða eru starfandi þrír ráðgjafar, 

Hlín Guðjónsdóttir, Rakel Björk Gunnarsdóttir og  Sigurður Þór Sigursteinsson. Ráðgjafar sinna 

hefðbundinni starfsendurhæfingu en auk þess eru Hlín og Rakel í sérverkefnum tengdum geð-

heilbrigðisþjónustu á vegum VIRK 
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Tilgangur þjónustu VIRK er að aðstoða fólk við að komast  til vinnu. Um er 

að ræða markvissa ráðgjöf sem snýr að starfsendurhæfingu og krefst fullrar 

þátttöku viðkomandi einstaklings. Þjónustan er ferli sem felur í sér greiningu 

á stöðu og möguleikum eftir verkferlum VIRK. Tilvísun frá heimilislækni/með-

höndlandi lækni er forsenda þjónustu. 

Markmið starfseminnar er að efla færni og vinnugetu til að draga úr líkum á 

því að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku. Áhersla er 

lögð á að efla virkni einstaklingsins, auka 

vinnugetu og varðveita vinnusamband, ef 

það er til staðar. Einnig hefur verið lögð 

áhersla á að skoða þá þætti í vinnuumhverf-

inu sem hafa áhrif á starfsgetu einstak-

lingsins til að aðstoða hann við að viðhalda 

vinnugetu sinni og þá möguleikum á að 

vera virkur á vinnumarkaði. Sjá jafnframt 

heimasíðu Virk; http://www.virk.is/

Í heildina hefur mikil aukning verið í þjónustu hjá VIRK almennt milli ára 

2016 og 2017 eða um 17%. Aldrei hafa jafn margir einstaklingar hafið starfsend-

urhæfingu á einu ári eins og 2017 og aldrei jafn margir verið í starfsendurhæf-

ingu á vegum VIRK. 

Á árinu 2017 voru 108 ný einstaklingsmál skráð í þjónustu hjá ráðgjöfum á 

Stórhöfða 27. Sama ár útskrifuðust 66 einstaklingar úr þjónustu. Heildarfjöldi í 

þjónustu í lok árs 2017 voru 143 einstaklingar sem eru 15 fleiri einstaklingar frá 

því í fyrra. 

Þegar horft er til framfærslu þeirra einstaklinga sem koma inn í þjónustu til 

ráðgjafa eru 27% þeirra með laun á vinnumarkaði eða fá sjúkradagpeninga frá 

stéttarfélagi. Við útskrift eru 66% sem fara í launaða vinnu, atvinnuleit eða  

lánshæft nám.

Á árinu 2016 voru 120 ný einstaklingsmál skráð í þjónustu hjá ráðgjöfum á 

Stórhöfða 27. Sama ár útskrifuðust 60 einstaklingar úr þjónustu. Heildarfjöldi  í 

þjónustu í lok árs 2016 voru 128 einstaklingar. 

Þegar horft er til framfærslu þeirra einstaklinga sem koma inn í þjónustu til 

ráðgjafa eru 47% þeirra með laun á vinnumarkaði eða fá sjúkradagpeninga frá 

stéttarfélagi. Við útskrift eru 64% sem fara í launaða vinnu, atvinnuleit eða  

lánshæft nám.

Aukning hefur verið í þjónustu 
hjá VIRK milli ára 2016 og 2017.

17%

Styrkir til hjálparsamtaka 
Árið 2017 styrkti VM hjálparsamtök fyrir jólin eins og undanfarin ár. Að þessu sinni 

fékk Hjálparstofnun kirkjunnar 300.000 kr,  Mæðrastyrksnefnd 200.000 kr., Samstarf 
Mæðrastyrksnefndar Akureyrar, Hjálparstarfs kirkjunnar, Hjálpræðishersins á Akureyri og 

Rauða krossins við Eyjafjörð kr. 200.000.
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Akkur 
Árið  2017 skilaði ágætri ávöxtun á sjóði Akks og voru veittir 6 styrkir úr sjóðnum að upphæð kr. 

3.000.000 kr. 5 styrkir voru veittir í flokknum menningarmál og listsköpun og 1 vegna rannsókna, 

brautryðjenda- og frumkvöðlastarfs.

Styrkir í flokknum menningarmál og listsköpun:

n  Kennarinn.is - Þó líði ár og öld, kr. 250.000.

n  Guðmundur Lýðsson - Saga Rafstöðvar Varnarliðsins, kr. 500.000.

n  Tinna Hrafnsdóttir - Stuttmyndin Helga, kr. 500.000.

n  Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir - Brautryðjendur 2, kr. 450.000.

n  Pamela De Sensi Kristbjargardóttir - Gói og stórsveit Reykjavíkur, kr. 550.000.

Styrkur vegna rannsókna, brautryðjenda- og frumkvöðlastarfs:

n  Birgir Grímsson - Ný tegund hljóðmön fyrir 
      borgarumhverfi framtíðarinnar,kr. 750.000,

Stjórn Akks fram að aðalfundi VM 2018 skipa:  Ólafur Grétar Kristjánsson formaður, Stein-

grímur Haraldsson og Einar Hilmarsson. Varamenn í stjórn Akks eru Guðmundur Ragnarsson 

og Jón Jóhannsson. 

Stjórnir – nefndir og ráð 
sem starfsmenn VM skipa 
Þessar upplýsingar er hægt að nálgast á heimasíðu félagsins vm.is/um vm/skrifstofa vm/starfs-

menn vm. Þar er hægt að sjá undir viðkomandi starfsmanni í hvaða stjórnum, nefndum og ráðum 

hann situr í fyrir VM. 
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Lykiltölur úr rekstri VM árið 2017 (birt með fyrirvara)

VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður

Rekstrartekjur

Félagsgjöld og iðgjöld ........................................... 505.313.666 203.390.271 63.103.538 8.580.223 230.239.634

Aðrar tekjur ............................................................. 51.514.027 14.479.475 37.034.552
556.827.693 217.869.746 100.138.090 8.580.223 230.239.634

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ..................................... 116.671.025 116.671.025 0

Almennur rekstrarkostnaður ............................... 95.404.097 88.316.203 287.586 6.800.308

Aðildargjöld til ASÍ ................................................. 18.434.919 18.434.919

Þóknun til (frá) öðrum sjóðum ............................ 0 (37.996.463) 9.465.531 5.506.969 23.023.963

Bætur og styrkir ..................................................... 273.489.905 16.578.874 205.249.943

Rekstur orlofshúsa og íbúða ................................ 72.695.533 72.695.533

Afskriftir ................................................................... 25.234.467 8.848.005 13.525.760 745.141 2.115.561
601.929.946 194.273.689 95.686.824 23.118.570 237.189.775

Rekstrarhagnaður (-tap) (45.102.253) 23.596.057 4.451.266 (14.538.347) (6.950.141)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 66.538.372 40.369.224 (200.516) 3.766.440 15.840.274

Lagt í Vinnudeilu- og verkbannssjóð 0 (94.149.094)

Afkoma ársins 21.436.119 (30.183.813) 4.250.750 (10.771.907) 8.890.133

Rekstrarreikningur 2017

VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður

Eignir sjóða alls 3.374.737.540 1.681.271.911 461.396.270 174.482.818 738.936.808

Krafa á aðra sjóði ................................................... (1.070.062.256) (139.983.526) (611.428.997)

Eignir samtals 2.304.675.284 1.681.271.911 461.396.270 34.499.292 127.507.811

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Akkur, styktar- og menningarsjóður .................. 204.875.754 204.875.754

Minningarsjóður VM .............................................. 3.067.619 3.067.619

Óráðstafað eigið fé ................................................ 1.977.666.027 828.833.160 (76.024.012) 172.793.721 733.413.425

Eigið fé samtals 2.185.609.400 1.036.776.533 (76.024.012) 172.793.721 733.413.425

Skuldir sjóða alls 1.189.128.140 644.495.378 537.420.282 1.689.097 5.523.383

Skuld við aðra sjóði ................................................ (1.070.062.256) (533.802.296) (536.259.960)

Skuldir samtals 119.065.884 110.693.082 1.160.322 1.689.097 5.523.383

Eigið fé og skuldir samtals 2.304.675.284

Efnahagsreikningur 31. desember 2017
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