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Nú eru liðnir 14 mánuðir frá því að fyrsta Covid-19 smitið greindist á Íslandi, en fyrsta tilfellið 

greindist 28. febrúar í fyrra. Í kjölfarið var gripið til samkomutakmarkana, mismikilla eftir 

aðstæðum. Um páskana 2020 voru landsmenn hvattir til þess að fara ekki í ferðalög og ferðast 

helst innanhúss. Eins var um jólin, þá var talað um tíu manna jólakúlu. Skyldi nokkurn hafa 

grunað um páskana í fyrra að við stæðum nánast í sömu sporum núna 2021, með tíu manna 

samkomubann. Eins og svo oft hefur verið nefnt „fordæmalausir tímar“.

Heimsfaraldur Covid-19 veirunnar hefur haft alvarlegar efnahagslegar afleiðingar á 

Íslandi sem og annars staðar. Reynst bæði langvinnari og erfiðari viðureignar en búist 

var við í upphafi og orðið snarpur samdráttur í efnahagsumsvifum og við blasti hrun í 

ákveðnum atvinnugreinum og djúp efnahagskreppa. Áhrif á einstakar atvinnugreinar 

hafa verið mismikil, bæði í tíma og afkomu, en ferðaþjónustan hefur farið verst út úr 

þessu. Þar er hægt að tala um hrun, enda ferðalög á milli landa svo til alveg lagst niður. 

Þetta hefur haft í för með sér aukið atvinnuleysi og eru tölur um atvinnuleysi nú hærri 

en við höfum séð í mjög langan tíma. Hefur atvinnuleysi farið úr 5,0% í febrúar 2020 í 

12,8% í janúar 2021. Mesta aukningin hefur verið í ferðatengdri starfsemi, m.a. í farþega-

flutningum, gistiþjónustu svo og í menningartengdri þjónustu en minnst í sjávartengdri 

starfsemi, byggingariðnaði, og margskonar þjónustustarfsemi, verslun og flutningastarf-

semi. Í okkar greinum hefur samdrátturinn ekki orðið eins mikill, atvinnuleysistölur 

félagsmanna VM hafa hækkað úr 1,5% í desember 2019 í um 3% í desember 2020. 

Vonandi næst að kveða þennan óvætt niður á þessu ári þannig að almennt líf fólks 

komist í sinn vanagang og efnahagsleg viðspyrna geti hafist. Efnahagsbati allra ríkja 

veltur á því.

Eins og kemur fram í kaflanum um kjarasamninga í árskýrslunni, þá settu samkomu-

bönn svip sinn á allar samningaviðræður. Þrátt fyrir að fólk næði betri og betri tökum á 

fjarfundarforminu, þá virðast þær viðræður taka lengri tíma en viðræður þegar aðilar 

sitja á móti hvor öðrum. 

Það var skrifað átta sinnum undir kjarasamninga á síðasta ári. Fyrri hluta árs var 

skrifað undir við Faxaflóahafnir og Orkubú Vestfjarða. Í haust var svo skrifað undir við 

Hafrannsóknastofnun og Landhelgisgæsluna. 

Tvisvar sinnum á árinu var skrifað undir kjarasamninga við Ísal og tvisvar við Kerfóðr-

un. Ástæðan fyrir svona stuttum samningum við Ísal var að eigandinn, Rio Tinto, gaf 

ekki grænt ljós á undirskrift vegna deilna við ríkið um rafmagnsverð, þó svo að Samtök 

atvinnulífsins og Ísal hefðu verið tilbúin að skrifa undir. Það er óþolandi að erlendur 

auðhringur eins og Rio Tinto skuli nota starfsmenn sína sem vopn í deilu við ríkið. Það á 

að vera grundvallarskilyrði að þau fyrirtæki, sem nýta orkuna okkar eða aðrar auðlindir, 

greiði góð laun til starfsmanna sinna og noti ekki starfsfólkið í samningaviðræðum við 

Ávarp formanns

Það var skrifað átta 

sinnum undir kjara-

samninga á síðasta 

ári. Fyrri hluta árs 

var skrifað undir við 

Faxaflóahafnir og 

Orkubú Vestfjarða.  

Í haust var svo  

skrifað undir við Haf-

rannsóknastofnun og 

Landhelgisgæsluna. 
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ríkið. Nú erum við að byrja þriðju samningalotuna við Ísal á rúmu ári. Þá hefur einnig 

verið mikið að gera í samningum um styttingu dagvinnuvikunnar. Sú vinna hefur 

gengið framar vonum en segja má að vinna við þá endi ekki fyrr en 1. janúar 2022. Þá 

kemur inn ný grein í kjarasamningum iðnaðarmanna og SA að þeir aðilar, sem ekki hafa 

nú þegar stytt vinnutímann, geta gert það einhliða. 

Það er ljóst að þessar fordæmalausu aðstæður, sem við lifum nú við, hafa sett úr 

skorðum allskonar starfsemi og haft áhrif bæði á atvinnulífið sem og allt félagslíf. 

Það er ekki bara ferðaþjónustan sem hefur þurft að bregðast við breyttum aðstæðum, 

þetta ástand hefur líka bitnað á allri annarri félagsstarfsemi. Hvað okkur varðar hjá 

VM þá hefur fallið niður VM - kaffið hjá eldri félagsmönnum síðastliðinn vetur, sem 

hefur verið síðasta föstudag í mánuði frá september til og með mars ár hvert. Einnig 

féll niður árleg ferð eldri félaga VM. Þá hefur þetta ástand líka bitnað á orlofssjóði, 

þar sem við höfum þurft að takmarka leigur bæði á bústöðum og íbúðum til þess að 

passa upp á smithættu. Aðeins var þó slakað á samkomubönnum yfir sumarið og fram 

á haustið. Okkur tókst að halda okkar árlega golfmót í roki og rigningu í byrjun ágúst. 

Þetta er fastur liður í tilveru margra félagsmanna VM og því gaman að geta náð að 

halda þetta á árinu. Einnig náðum við að halda fund með fulltrúaráði VM að Grand 

Hóteli í september, þar sem ákvörðun þurfti að taka hvort segja ætti upp kjarasamn-

ingum á almenna vinnumarkaðinum eða ekki.

Með auknum bólusetningum vona ég að við náum að fara í ferð eldri félaga þó svo að 

við verðum að gera það seinna á sumrinu en við erum vanir. Einnig vona ég að við getum 

hafið VM - kaffið strax í haust. 

Breytingar urðu á starfsmannahópi VM. Valdís Þóra Gunnarsdóttir, fulltrúi Styrktar- 

og sjúkrasjóðs, lét af störfum í haust, en hún byrjaði hjá VM sumarið 2008. Viljum við 

þakka Valdísi fyrir hennar störf og óskum henni velfarnaðar á nýjum starfsvettvangi.  

Við starfi Valdísar tók Elín Sigurðardóttir og bjóðum við hana velkomna til starfa.

Þá vil ég aðeins minnast á flutninga okkar frá Stórhöfða 25 yfir á Stórhöfða 29. Iðnaðar-

mannafélögin gengu í einum takti í síðustu kjarasamningalotu og í mínum huga styrkti 

það okkur við samningaborðið. Tel ég okkur alltaf sterkari saman. Þegar það bauðst að 

kaupa húsnæði við hliðina á þeim félögum, var ákveðið að gera það með því markmiði 

að vinna enn meira saman auk þess að samnýta ýmsa stoðþjónustu. Þegar við höfum 

lokið þeirri vinnu þá er það mín trú að við verðum enn betri stéttarfélög fyrir okkar 

félagsmenn auk þess að hægt verði að nýta fjármuni félagsins betur, í því skyni að bæta 

þjónustu við félagsmenn.

Flutningarnir áttu sér stað í byrjun mars 2021. Þegar ástandið í samfélaginu leyfir mun 

félagið halda opið hús svo að félagsmenn geti skoðað nýja aðstöðu félagsins. 

Guðmundur Helgi  
Þórarinsson
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 Grand Hóteli Reykjavík þann 3. september 2020 fram að aðalfundi 16. 

apríl 2021. Fundurinn þann 3. september var framhaldsaðalfundur en upphaflega var aðalfundur 

auglýstur 27. mars 2020 en vegna kórónuveirunnar og samkomutakmarkana þurfti að fresta hon-

um. Þegar ljóst var að ekki yrði hægt að halda aðalfund fyrir lok apríl eins og lög félagsins segja til 

um var ákveðið að halda rafrænan fund 30. apríl. Eina sem var á dagskrá fundarins var kynning á 

úrslitum í stjórnarkjöri og frestun fundar um óákveðinn tíma.

Tölulegar upplýsingar eru miðaðar við starfsárið 2020 en efnisatriði eru miðuð við tímann milli 

aðalfunda, þ.e. september 2020 til apríl 2021.

Félagsgjöld og iðgjöld hækkuðu um 1% frá árinu 2019 en höfðu hækkað um 5,4% milli ár-

anna 2018 og 2019. Rekstrartekjur hækka um rúm 7,3% milli ára en án áhrifa af söluhagnaði 

eigna þá lækka rekstrartekjur um 1% á milli ára. Greiddar bætur og styrkir lækka um 15,2% 

milli ára, eða um 45,1 millj. kr. Hlutfall launa af tekjum án söluhagnaðar nema 21,5% en 

var 20,3% árið áður. Hlutfall annars rekstrarkostnaðar af tekjum án söluhagnaðar er 18,3% 

samanborið við 16,8% árið2019. Rekstrargjöld orlofshúsa hækka um tæp 23% milli ára, en 

leigutekjur orlofshúsa lækka um 18,7%. Á árinu var rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði 74,9 

millj. kr. samanborið við 13 millj. kr. hagnað á árinu 2019.

Samkvæmt reglugerð Vinnudeilusjóðs skal höfuðstóll sjóðsins ekki fara undir 300 millj. kr. 

að raunvirði m.v. launavísitölu í apríl 2017. Það samsvarar 390,3 millj. kr. á verðlagi í árslok 

2020.

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

sambærilegum verðbréfum eða 4 - 7%. Bókfærður hagnaður af verðbréfasafni hækkar um 2,4 

millj. kr. á milli ára, er um 101,6 millj. kr. á árinu 2020 en var um 99,2 millj. kr. á árinu 2019.

Rekstrartekjur hækka 

um rúm 7,3% milli 

ára en án áhrifa af 

söluhagnaði eigna þá 

lækka rekstrartekjur 

um 1% á milli ára. 

Elín  
Sigurðardóttir, 
fulltrúi sjúkrasjóðs

Ársskýrsla 
VM 2019
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Hlín  
Guðjónsdóttir, 
ráðgjafi

Jónas Þór 
Jónasson, 
hæstaréttar- 
lögmaður

menn leigt og greitt fyrir orlofshús og íbúðir, náð í lykla að íbúðum í Reykjavík og 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 er 2 sjúkraíbúðir. ein í 

Reykjavík og ein á Akureyri og eru þær ekki í hefðbundinni leigu. Félagið á líka og rekur 30 

orlofshús og glæsilegt tjaldsvæði á Laugarvatni með 60 stæðum.

Reikningar VM eru endurskoðaðir af Ernst & Young verða lagðir fram á aðalfundi 2020.

Fjöldi launagreiðenda sem skiluðu iðgjöldum til félagsins árið 2019 voru 930 og er 
það fækkun um 1 frá árinu 2018.

Félagið á líka og 
rekur 30 orlofshús og 
glæsilegt tjaldsvæði á 
Laugarvatni með 60 
stæðum.

Félagsgjöld 
Félagsgjöld eru 0,8% af heildartekjum félagsmanna. 

Fóru úr rúmlega 212 milljónum 2018 í rúmlega 224 milljónir árið 2019. 

Rakel Björk 
Gunnarsdóttir, 
ráðgjafi

Guðrún  
Elínborg  
Guðmundsdóttir
ráðgjafi

LÖGMAÐUR

Starfsmenn VM

Guðni  
Gunnarsson, 
kjara- og  
menntasvið

Elzbieta  
Sajkowska, 
bókhald og túlkun  
á pólsku

Áslaug R.  
Stefánsdóttir, 
skrifstofu- og  
fjármálastjóri

Halldór Arnar 
Guðmundsson, 
forstöðumaður  
kjara- og  
menntasviðs

 

 

Guðmundur 
Helgi  
Þórarinsson,  
formaður

VM AKUREYRI

Helgi Sveinbjörn  
Jóhannsson, 
móttaka og  
símsvörun

Særún V.  
Michelsen, 
fræðslusjóður, 
skjalavarsla og 

móttaka

Ebba Ólafía  
Ásgeirsdóttir, 
umsjónarmaður  
orlofshúsa

Benóný  
Harðarson
kjara- og  
menntasvið

Valdís Þóra 
Gunnarsdóttir, 
sjúkrasjóður og 
aðalbókari
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Særún V. 
Michelsen, 
fulltrúi fræðslu-
sjóðs, skjalavarsla 
og símsvörun

Ebba Ólafía 
Ásgeirsdóttir, 
umsjónarmaður 
orlofshúsa,  
móttaka

Benóný 
Harðarson, 
kjara- og 
menntasvið

Guðrún  
Elínborg Guð-
mundsdóttir, 
ráðgjafi
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Hagnaður félagsins á árinu 2020 nam um 152,5 millj. kr. samanborið við 92,2 millj. kr. 

hagnað á árinu 2019. Þar af er hagnaður af sölu fastafjármuna um 113,6 millj. kr. en hann 

nam 61 millj. kr. á árinu 2019. Rekstrarhagnaður varð á rekstri Félagssjóðs, Sjúkrasjóðs 

og Vinnudeilu- og verkbannssjóðs en rekstrartap var á rekstri Orlofssjóðs og Fræðslusjóðs. 

Heildareignir sjóðsins nema 2.649 millj. kr. og hækka um 190,6 millj.kr. milli ára. Félagið er 

með stóran hluta eigna sinni ífjárvörslu og eignastýringu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum 

eða alls um 1.377 millj. kr. Skuldir félagsins í árslok nema 175,1 millj. kr. og eigið fé félagsins 

er2.474 millj. kr. þann 31. desember 2020 samanborið við 2.316 millj. kr. árið á undan.

Fasteignir félagsins eru að Stórhöfða 29 í Reykjavík þar sem félagið er með aðalstarfsstöð 

sína og eignarhlutur í Skipagötu 14 á Akureyri ásamt öðrum stéttarfélögum. Þar geta félags-

menn leigt og greitt fyrir orlofshús og íbúðir, náð í lykla að íbúðum í Reykjavík og 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 og eru þær ekki í hefðbundinni leigu. Félagið á líka og rekur 29 

orlofshús og glæsilegt tjaldsvæði á Laugarvatni með 60 stæðum.

Reikningar VM, endurskoðaðir af Ernst & Young, verða lagðir fram á aðalfundinum 16. 

apríl 2021. 

Fjöldi launagreiðenda sem skiluðu iðgjöldum til félagsins árið 2020 voru 899 og er 
það fækkun um 31 frá árinu 2019.

Félagið á 5 íbúðir 

í Reykjavík og 4 

á Akureyri. Af 

þessum 9 íbúðum 

eru 2 sjúkraíbúðir, 

ein í Reykjavík 

og ein á Akureyri 

og eru þær ekki í 

hefðbundinni leigu.

FÉLAGSGJÖLD
Félagsgjöld eru 0,8% af heildartekjum félagsmanna. 

Fóru úr rúmlega 224 milljónum 2019 í rúmlega 226 milljónir árið 2020. 

Fjöldi launagreiðenda, sem skiluðu iðgjöldum 

til félagsins árið 2020, var 899 og er 

það fækkun um 31 frá árinu 2019.
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Árið 2019 greiddu alls 2.998 einstaklingar félagsgjöld til VM. 
Skipting milli kynja er 2.960 karlar og 38 konur.

Skráðir félagsmenn, sem hættir eru störfum vegna aldurs eða örorku, eru 809. 

Atvinnulausir félagsmenn voru 111 í desember 2020 og er það fjölgun 
um 76 frá árinu 2019. 

2.960
Karlar eru félagar í VM

38
Konur eru félagar í VM

Fjöldi félagsmanna 
og skipting 



Skipting félagsmanna  
eftir störfum árið 2020

Á þessari mynd má sjá hvernig 

félagsmenn skiptast í störf á landi 

og á sjó. Í landi starfa 83,23% 

félagsmanna en 16,77% eru á sjó.

 Landmenn   Fiskiskip   Önnur skip   Orkugeirinn 

2020

78%

12%

4%

5%

Skipting greiðandi félagsmanna 
eftir störfum árið 2020

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 374 12.47%

Önnur skip 129 4.30%

Orkugeirinn 155 5.17%

Landmenn 2.340 78.05%

Samtals 2.998 100.00%
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Skipting
félagsmanna  
eftir svæðum

 Austurland   Norðurland   Vesturland og Vestfirðir 

 Höfuðborgarsvæðið   Suðurland og Reykjanes

félagsmenn VM bjuggu á Suðurlandi 
og Reykjanesi árið 2020

682

Skipting félagsmanna 
eftir svæðum 

Á meðfylgjandi mynd er sýnd dreifing félagsmanna VM yfir landið.  

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

Skipting félagsmanna  
eftir landsvæðum 2020

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Austurland 158 4.16%

Norðurland 358 9.42%

Vesturland og Vestfirðir 298 7.84%

Höfuðborgarsvæðið 2.303 60.62%

Suðurland og Reykjanes 682 17.95%

Samtals 3.799 100.00%

10

61%

18%
4%

8%

9%
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Kjarasamningar 
Eins og allir vita og þarf vart að taka fram einkenndist árið 2020 af Covid ástandinu sem stóð 

stóran hluta ársins. Samkomubönn settu svip sinn á allar samningaviðræður og ekki síst þegar 

um kjarasamningaviðræður var að ræða. 

Þrátt fyrir að fólk næði betri og betri tökum á fjarfundaforminu þá virðast þær viðræður 

taka lengri tíma en viðræður þegar aðilar sitja á móti hvor öðrum. 

Það var skrifað átta sinnum undir kjarasamninga á síðasta ári, þar af tvisvar undir kjara-

samninga við Ísal og tvisvar við Kerfóðrun. Fyrsti samningurinn á árinu, sem var skrifað 

undir, var við Faxaflóahafnir þann 24. febrúar. Þær viðræður fóru fram með hefðbundnum 

hætti enda kórónuveiran ekki komin til landsins. Eftir það fóru samkomutakmarkanir að 

hafa áhrif á gang mála. Í maí var síðan skrifað undir kjarasamning við Orkubú Vestfjarða. 

Skipting félagsmanna  
eftir landsvæðum 2020

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Austurland 158 4.16%

Norðurland 358 9.42%

Vesturland og Vestfirðir 298 7.84%

Höfuðborgarsvæðið 2.303 60.62%

Suðurland og Reykjanes 682 17.95%

Samtals 3.799 100.00%
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Þá tóku við mjög erfiðar og sérstakar viðræður við Ísal þar sem Rio Tinto notaði starfsmenn 

álversins í baráttu sinni við stjórnvöld um lægra orkuverð. Á ákveðnum tímapunkti voru 

bæði Samtök atvinnulífsins og Ísal tilbúin að skrifa undir en eigandinn, Rio Tinto,  gaf ekki 

grænt ljós á undirskrift vegna deilna við ríkið um rafmagnsverð. Það fór því þannig að skrifað 

var undir stuttan samning í lok mars sem gilti til loka júní. Aftur var sest að samninga-

borðinu og í lok október var á ný skrifað undir samning sem gildir til 31. maí 2021. Við erum 

því núna að byrja þriðju samningalotuna á rúmi ári. Þar sem Rio Tinto er búið að skrifa undir 

langtímaraforkusamning við íslenska ríkið vonum við að nú náist að skrifa undir samning 

sem gildir í einhver ár. Í kjölfarið á Ísalssamningunum hefur verið skrifað undir samning 

við Kerfóðrun en sá samningur tekur mið af Ísalssamningunum. Það hefur farið mikill 

tími og orka í að semja um þessa fjóra samninga þar sem aðeins var verið að fara fram á að 

starfsmenn erlends auðhrings fái sömu kjarabætur og aðrir landsmenn. Það á að vera grund-

vallarskilyrði að þau fyrirtæki, sem nýta orkuna okkar eða aðrar auðlindir, að þau greiði góð 

laun til starfsmanna sinna og noti ekki starfsfólk sitt í samningaviðræðum við ríkið. 

Þá var skrifað undir kjarasamning við Hafrannsóknastofnun í lok september. Þar hefur 

þó ekki tekist að endurnýja stofnanasamning en sú vinna er í gangi. Við vonum innilega að 

stjórnendur Hafrannsóknastofnunar finni samningsviljann sem fyrst. Við höfum ekki fundið 

hann hjá þeim enn. 

Loks var í byrjun október skrifað undir bæði kjarasamning og stofnanasamning við 

Landhelgisgæslu Íslands.

Að lokum má nefna og minna á að í almenna samningnum við SA var samið um styttingu 

dagvinnuvikunnar. Er það gert í gegnum 5. kafla kjarasamningsins þar sem gerðir eru fyrir-

tækjasamningar við hvert og eitt fyrirtæki. Á síðasta ári voru gerðir á þriðja tug fyrirtækja-

samninga með aðstoð félagsins og hefur farið mikill tími í það. Starfsmaður okkar, Benóný 

Harðarson, hefur borið mestan þunga af því. Má segja að það halli á engan þegar fullyrt er  

að Benóný sé orðinn einn mesti sérfræðingur í vinnutímastyttingum á landinu.

Í kjölfarið á  

Ísalssamningunum 

hefur verið skrifað 

undir samning við 

Kerfóðrun en sá 

samningur tekur mið 

af Ísalssamningnum.
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Kannanir 
Sem undirbúning að stefnumótun lét VM fyrirtækið Attentus vinna viðhorfskönnun meðal 

félagsmanna. Markmið könnunarinnar var m.a. að skoða viðhorf félagsmanna til þjónustu 

félagsins og fá fram það sem er vel gert og hvað mætti betur fara að mati félagsmanna.

Könnunin fór fram dagana 18. ágúst til 11. september 2020 og var eingöngu á netinu. Sendur 

var tölvupóstur til allra þátttakenda með hlekk á könnunina. Sendar voru þrjár áminningar 

til þeirra sem höfðu ekki svarað. Upphaflegt úrtak var 2.205 manns en 157 netföng reyndust 

óvirk. Úrtak var því 2.048 félagsmenn og af þeim svöruðu 632 eða 31%.

Helstu niðurstöður varðandi þjónustu VM eru eftirfarandi. Þátttakendur svöruðu með því 

að velja milli: Mjög illa, fremur illa, í meðallagi, fremur vel og mjög vel. Svörin voru um-

reiknuð í einkunn í tölum þar sem 5 er hæst. Einkunnabil 4,20-5,0 er gott. Bil 3,7 til 4,19 segir 

að þar séu tækifæri til úrbóta og bil 1,0 til 3,69 segir að þar sé þörf á úrbótum.

Nr. Spurning Einkunn

1 Hversu gott eða slæmt finnst þér almennt viðmót og framkoma starfsfólks VM? 4,46

2 Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) varst þú með samskipti við VM í tengslum við þá  

 þjónustu sem þú nýttir þér? 4,33

3 Þegar þú hugsar til síðasta skiptis sem þú leitaðir til VM, hversu vel eða illa var  

 leyst úr erindi þínu? 4,21

4 Hversu fullnægjandi eða ófullnægjandi upplýsingar fékkst þú í tengslum við erindi  

 þitt síðast þegar þú leitaðir til VM? 4,1

5 Hversu mikið eða lítið traust berð þú almennt til VM? 3,97

6 Almennt séð, hversu hratt eða hægt er leyst úr þeim erindum sem þú leitar til  

 VM með? 3,93

7 Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þjónustuna hjá  

 Félagi vélstjóra og málmtæknimanna (VM)? 3,83

8 Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með hvernig VM  

 stendur vörð um réttindi félagsmanna sinna? 3,68

9 Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með heimasíðu VM 3,54
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Kjarakönnun á meðal félagsmanna VM, sem starfa í landi, stóð yfir dagana 3. nóvember til 31. des-

ember 2020. 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 2020. Alls tók 721 

félagsmaður þátt í könnuninni af 1.980 sem gerir um 36,4% svarhlutfall. 

Breyta þurfti könnuninni nokkuð frá fyrri árum vegna samninga um styttri vinnuviku. Í 

samningum var samið um 37 stunda virka vinnuviku sem stytta má í 36 virkar stundir.

Þetta þýðir að virkar dagvinnustundir á mánuði geta ýmist verið 160 eða 156 og því ekki 

hægt að reikna dagvinnutímalaun út frá mánaðarlaunum nema að spyrja nánar. Því var bætt 

við spurningum um dagvinnutímalaun og fjölda vinnustunda í dagvinnu á mánuði ásamt 

spurningum um viðræður um styttingu vinnuvikunnar á vinnustað viðkomandi.

Kjarakannanir eru mikilvægasta verkfæri félagsmanna og félagsins til að móta kjarastefnu 
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félagsins og við mat félagsmanna á kjörum sínum samanborið við aðra. 

Meðaltímalaun safnsins mældust kr. 3.586 en mældust kr. 3.107 í síðustu 

könnun. Hækkun tímalauna má m.a. rekja til þess að nú eru breytingar 

vegna vinnutímastyttingar komnar fram með upptöku 37 virkra vinnu-

stunda á viku í stað 40 stunda með launuðum kaffitímum. Að teknu tilliti 

til þessara breytinga og krónutöluhækkunar í apríl 2020 má áætla launaskrið um 3,2%.

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 þess eru ýmist pakkalaun eða samsett. Árið 2020 mældist 

meðaltal heildargreiðslna allra þátttakenda kr. 856.000 og meðalvinnustundafjöldi á viku 

var 43 klst. Árið 2019 var meðaltal heildargreiðslna allra þátttakenda kr. 802.000 og meðal-

vinnustundafjöldi á viku var þá einnig 43 klst.

Krónur var meðaltal heildargreiðslna  
allra þátttakenda árið 2020.

802.000
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Orlofssjóður VM 
Orlofssjóður VM rekur 37 orlofshús allt árið um kring og 42 yfir sumarið. Fjöldi félagsmanna er rétt 

tæplega 4.000. Önnur verkefni eru að veita 50 ferðastyrki á ári, niðurgreiða útilegu- og veiðikortið 

auk þess að bjóða upp á flugmiða innanlands sem eru seldir á kostnaðarverði. 

ORLOFSHÚS 2009 - 2020

Nýting allt árið (1.1. - 31.12) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HÚS, meðalnýting 44,54 48,01 49,70 54,56 60,03 56,25 54,03 54,00 53,89 50,04 54,78 40,80

Reykjavík Mánatún 0 0 0 87,55 91,32 90,68 86,76 84,52 91,69 88,58 89,32 58,88

Reykjavík Mánatún sjúkraíbúð 0 0 0 48,6 61,1 54,25 58,63 57,38 59,45 56,71 54,25 66,12

Ölfusborgir við Hveragerði 54,41 59,98 67,12 54,75 72,14 57,75 55,53 54,10 55,16 55,07 60,73 47,27

Syðri-Reykir Bláskógabyggð 60,39 61,41 61,74 60,79 63,01 59,18 62,19 60,25 57,53 51,37 54,11 55,6

Laugarvatn - stór raðhús 57,24 48,37 54,85 49,79 52,47 46,58 46,85 46,99 38,77 31,23 32,74 45,9

Laugarvatn - lítil raðhús 24,86 39,3 36,76 38,41 35,73 24,73 24,83 27,70 22,23 20,65 22,19 24,66

Laugarvatn sérhús 2, 4 og 6 44,29 53,29 59,05 62,55 60,2 53,49 48,36 37,16 40,48 42,33 47,33 44,44

Laugarvatn sérhús 8, 10, 12 og 14        44,00 60,42 55,00 61,64 54,72

Klifabotn í Lóni 31,07 30,17 36,36 31,27 30,69 28,49 29,32 21,86 30,41 30,96 24,11 28,69

Úlfsstaðir 35,2 28,18 25,68 45,41 41,09 37,81 36,44 40,16 40,00 56,67 41,37 33,61

Furulundur á Akureyri 71,85 74,71 75,32 67,5 74,89 76,71 80,82 75,50 61,37 66,67 74,43 46,9

Furulundur á Akureyri, sjúkraíbúð          20,27 60,73 21,04

Svignaskarð í Borgarfirði 60,6 57,95 50,43 57,16 55,21 55,62 53,56 54,37 43,01 41,51 51,23 43,31

Vika að eigin vali 5,44 26,69 29,66 50,93 82,48 89,72 65,10 98,00 100,00 100,00 92,71 74,00

ORLOFSHÚS 2009 - 2020

SUMARNÝTING (1.6. - 15.9) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

HÚS, meðalnýting 79,55 76,87 76,12 75,93 82,35 71,49 67,73 67,75 70,79 64,86 68,71 72,71

Reykjavík, Mánatún 0,00 0,00 0,00 97,82 96,10 96,26 89,10 82,87 97,51 96,26 94,63 92,29

Reykjavík, Mánatún sjúkraíbúð 0,00 0,00 0,00 46,73 61,96 36,45 65,42 61,68 47,66 52,34 83,18 67,29

Ölfusborgir við Hveragerði 61,99 57,32 60,12 66,67 99,50 64,80 56,70 57,94 62,31 60,75 66,98 69,16

Syðri-Reykir Bláskógabyggð 92,52 89,25 88,79 86,45 92,93 95,33 87,38 82,24 84,11 80,84 76,64 87,85

Laugarvatn - stór raðhús 87,85 79,91 88,32 84,11 86,96 78,50 75,23 82,24 75,70 64,49 61,21 86,45

Laugarvatn - lítil hús (raðhús) 51,40 71,03 67,64 63,32 74,70 55,96 48,95 58,64 47,55 43,81 47,31 60,86

Laugarvatn sérhús 2, 4 og 6 83,88 82,48 86,45 89,72 91,3 84,58 80,37 66,355 75,94 71,50 79,43 85,98

Laugarvatn sérhús 8, 10, 12 og 14         85,28 78,98 84,57 89,72

Laugarvatn - tjaldstæði 17,69 28,46 25,64 20,63 20,13 8,50 9,32 10,25 14,13 6,20 11,12 5,96

Klifabotn í Lóni 85,98 74,77 80,37 85,98 69,57 75,70 61,68 55,14 80,37 78,50 59,81 84,11

Úlfsstaðir 89,72 78,50 58,88 74,77 93,48 78,50 89,72 89,72 87,85 44,44 87,85 89,72

Illugastaðir 86,92 90,65 90,65 81,31 93,48 89,72 81,31 77,57 80,37 81,31 84,11 86,92

Illugastaðir leiguhús 78,50 65,42 67,29 58,88 80,43 71,96 55,14 65,42 65,42 71,96 80,37 65,42

Furulundur á Akureyri 90,34 82,24 93,15 87,85 98,18 94,08 97,82 89,72 89,02 94,08 65,42 88,79

Furulundur á Akureyri, sjúkraíbúð          54,21 41,12 37,38

Svignaskarð í Borgarfirði 90,65 91,12 86,45 92,06 92,93 92,99 81,78 87,38 64,49 64,49 89,72 85,98

Flókalundur 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 32,71 32,71 45,79 65,42 32,71 39,25 39,25

Einarsstaðir á Héraði 96,26 85,05 71,96 78,50 85,87 87,85 71,03 71,03 80,37 90,65 84,11 91,59

Öll hús í boði hjá VM eru með í þessu yfirliti.
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Stjórn og varastjórn 
Frá aðalfundi 2020 til framhaldsaðalfundar voru haldnir 2 stjórnarfundir og frá framhalds- 

aðalfundi 2020 til aðalfundar 2022 voru haldnir 8 stjórnarfundir.

Ný stjórn var kynnt á rafrænum aðalfundi þann 30. apríl 2020 og tók þá formlega við.

Öllum samþykktum frá síðasta aðalfundi hefur verið fylgt eftir. Ávallt er lögð áhersla á upp-

byggingu félagsins með bættum rekstri á öllum sviðum og aukinni þjónustu við félagsmenn.

Stjórn VM skipa frá aðalfundi  
2020 til aðalfundar 2022

Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður 

Samúel Ingvason  

Aðalmenn:
Agnar Ólason

Kristmundur Skarphéðinsson

Pétur Freyr Jónsson

Sigurður Gunnar Benediktsson

Einar Sveinn Kristjánsson

Andrés Bjarnason

Sigurður Jóhann Erlingsson

Varamenn:
Svanur Gunnsteinsson 

Þorsteinn Hjálmarsson

Guðni Þór Elísson

Símon Guðvarður Jónsson

Brynjólfur Árnason

Jón Kornelíus Gíslason

Arnar Már Jónsson

Örn Friðriksson



2020

Viðburðadagatal

2020

30. apríl ................................................Aðalfundur VM opnaður með fjarfundi.

7. ágúst .................................................Golfmót VM.

3. september .........................................Framhaldsaðalfundur VM.

17. september ........................................Fundur fulltrúaráðs VM.

24. nóvember .......................................Fundur IndustriAll – fjarfundur.

25. nóvember ........................................Fundur IndustriAll – fjarfundur.

29. desember ........................................Fundur með vélstjórum á fiskiskipum – fjarfundur.

 

Viðburðadagatal félagsins er mjög frábrugðið síðustu árum þar sem lítið var hægt að gera og 

fara vegna kórónuveirufaraldursins.
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Fulltrúaráð 
Fulltrúaráð VM er stjórn félagsins til ráðgjafar og stuðnings við ýmis stærri málefni í starfsemi 

félagsins,  s.s. stefnumótun, kjarasamninga og meiriháttar framkvæmdir á vegum félagsins. 

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

landsbyggðinni. Formaður félagsins er jafnframt formaður fulltrúaráðs. 

Fulltrúaráð var kallað saman 17. september 2020 á Grand Hótel Reykjavík. Tilefni fundarins 

var að fara yfir stöðu kjarasamninga í aðdraganda þess að forsendunefnd ASÍ og SA áttu að 

skila mati á stöðu samninganna fyrir lok mánaðarins.

Henný Hinz, deildarstjóri hagdeildar ASÍ, fór yfir stöðu kjarasamninga. Forsendur samn-

inga aðildarfélaga ASÍ voru að:

1. Kaupmáttur launa hafi aukist á samningstímabilinu  

 samkvæmt launavísitölu Hagstofu Íslands.

2. Vextir taki verulegum lækkunum fram að endurskoðun  

 samningsins í september 2020 og haldist lágir út samningstímann. 

3. Stjórnvöld standi við gefin fyrirheit samkvæmt yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar.

 Eftirtalin atriði kæmu ekki til framkvæmda ef samningum verður sagt upp  

 nema samið verði um þau aftur.

•	 1.	janúar	2021:	Almenn	laun	hækka	um	15.750	kr.	Kauptaxtar	um	24.000	kr.	

•	 1.	janúar	2022:	Almenn	laun	hækka	um	17.250	kr.	Kauptaxtar	um	25.000	kr.	

•	 Hagvaxtarauki	–	sem	óvíst	er	að	skili	sér	nema	við	fáum	hraða	 

 hagvaxtaraukningu eftir samdráttinn undanfarið vegna Covid-19 faraldursins. 

•	 Einhliða	stytting	vinnutímans	hjá	iðnaðarmönnum	í	36	klst.	og	15	mín	 

 þann 1. janúar 2022.

Atriði 1 og 2 höfðu haldið. Kaupmáttur launa hafði aukist um 4,8% það sem af var samn-

ingstímanum og forsenda um aukinn kaupmátt launa því staðist. Stýrivextir höfðu lækkað úr 

4,5% í 1% eða um 3,5 prósentustig það sem af er samningstímanum og forsenda um lækkun 

vaxta því staðist.

Hvað þriðja atriðið, fyrirheit stjórnvalda, varðar þá gáfu stjórnvöld út tvær yfirlýsingar í 

tengslum við undirritun kjarasamninga á almennum vinnumarkaði í aprílbyrjun 2019. Sú 

fyrri var í 38 liðum um umbætur í skattamálum, fæðingarorlofi, barnabótum, húsnæðismál-

um og lífeyrismálum, auk aðgerða gegn félagslegum undirboðum og varðandi hagstjórn, 

vinnumarkað, verðlag  og aðgerðir til að einfalda regluverk og eftirlit. Síðari yfirlýsingin,  

um markviss skref til afnáms verðtryggingar, var í sjö liðum.

Tíu liðir af þeim 45 sem voru í yfirlýsingum stjórnvalda voru tímasettir. Sjö mál höfðu þegar 

verið afgreidd en tvö mál, um 25 ára hámarkslánstíma verðtryggðra lána og 10 ára lágmarks-

lánstíma voru ókláruð. Gert var ráð fyrir að hluti aðgerðanna kæmi til framkvæmda um næstu 

áramót þannig að ekki er útséð með það hvort við þær verði staðið. Upplýsingar um t.d. fjárlög 

liggja ekki fyrir svo erfitt var að meta þau atriði. Að koma á aðgerðum gegn undirboðum á vinnu-

markaði og ákvæðum um verðtryggingu gekk hægt vegna mjög mismunandi skoðana aðila.

Eftir umræður var gengið til atkvæða og samþykkt samhljóða með öllum 22 atkvæðum 

fundarmanna að segja ekki upp samningum.

Kaupmáttur launa 
hafði aukist um 
4,8% það sem af var 
samningstímanum og 
forsenda um aukinn 
kaupmátt launa  
því staðist. 
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Orlofsnefnd VM 
Ástand flestra orlofshúsa félagsins er komið í ásættanlegt horf og stöðugt er unnið að viðhaldi 

þeirra. Ekki var farið í endurbyggingu á orlofshúsinu á Einarsstöðum þar sem tillaga um að láta 

byggja nýtt hús á steyptum sökkli var felld á aðalfundi VM 2019. Enn ríkir óvissa um húsið. 

Áfram er unnið að framtíðaruppbyggingu orlofsmála félagsins í nefndinni og þar er verið 

að vinna með ýmsar hugmyndir, meðal annars um að kjarni orlofsstarfsemi félagsins verði á 

Laugarvatni.

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

breytingar bárust að þessu sinni. Í laganefnd sitja: Formaður, Jónas Þór Jónasson lögmaður VM, 

Trausti Ingólfsson og Vilhjálmur Vilhjálmsson.

Stöðugt er unnið 
að uppbyggingu 

trúnaðarmannakerfis 
félagsins með það að 

markmiði að auka 
tengingu félagsins út 

á vinnustaði. 

Trúnaðarmenn 
félagsins og tengiliðir 
Tengiliðir 
VM er með tengiliði í Vestmannaeyjum, Grundarfirði, Höfn, Akureyri, 
Vestfjörðum og í Fjarðabyggð.

Tengiliðir VM eru: 
Grundarfjörður: Jósef Kjartansson

Akureyri: Jón Jóhannsson 

Vestfirðir: Guðmundur Sigurvinsson 
Höfn: Sverrir Þórhallsson

Vestmannaeyjar: Svanur Gunnsteinsson

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 talsmenn 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 trúnaðarmannakerfis félagsins með 
það að markmiði að auka tengingu félagsins út á vinnustaði. 
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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 
VM-kaffið er síðasta föstudag í mánuði frá september til mars að desember undanskildum.  

Jón Sigurðsson félagsmaður okkar hefur haft umsjón með kaffinu síðustu ár. Þetta árið náðum við 

bara að hafa kaffi í janúar og febrúar vegna Covid-19.

KAFFI FYRIR ELDRI FÉLAGA VM

Ferð eldri félaga VM var felld niður þetta árið vegna aðstæðna í samfélaginu.  

Vonandi verða aðstæðurnar betri að ári liðnu og hægt verður að fara í ferð þá.
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Í fyrsta skipti síðan 

1923 gat íslenskt launa-

fólk ekki safnast saman 

1. maí til að leggja 

áherslu á kröfur sínar.

1. maí 
Í fyrsta skipti síðan 1923 gat íslenskt launafólk ekki safnast 

saman 1. maí til að leggja áherslu á kröfur sínar. Við þessu 

var brugðist með útsendingu frá sérstakri skemmti- og 

baráttusamkomu sem var flutt í Hörpu að kvöldi 1. maí og 

sjónvarpað var í gegnum Ríkissjónvarpið. Að dagskránni 

í sjónvarpinu og viðburðum á samfélagsmiðlum stóðu 

eftirfarandi heildarsamtök launafólks: ASÍ, BHM, BSRB og KÍ. 

Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum voru líka aðilar að þessum 

viðburði í gegnum aðild að ASÍ og BSRB.

Landsþekktir tónlistarmenn, skemmtiatriði og hvatningarorð 

frá forystu verkalýðshreyfingarinnar einkenndu þennan 

viðburð sem verður að teljast sögulegur. 
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Starf VM innan  
beinnar aðildar að ASÍ  
Félög með beina aðild að ASÍ, sem eru utan landssambanda, eru sex: Félag hársnyrtisveina, 

Flugfreyjufélag Íslands, MATVÍS, Mjólkurfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag leiðsögumanna og 

VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna. 

Formaður félaga með beina aðild er Óskar H. Gunnarsson, formaður MATVÍS, og situr hann 

í samninganefnd ASÍ fyrir félög með beina aðild. Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður 

VM, situr í miðstjórn ASÍ. Berglind Hafsteinsdóttir, formaður Flugfreyjufélags Íslands, er 

varamaður í miðstjórn ASÍ. Þá sitja fulltrúar VM í fimm fastanefndum ASÍ.

44. þing Alþýðusambands Íslands var haldið við óvenjulegar aðstæður vegna heimsfar-

aldurs. Þingið var haldið rafrænt 21. október á 300 manna fjarfundi. Þar voru kjarnaatriðin 

samkvæmt lögum ASÍ afgreidd en þinginu svo frestað fram á vor og þá farið í málefnavinnu. 

Nú er búið að fresta því til haustsins. 

Lögum sambandsins var breytt þannig að varaforsetum var fjölgað úr tveimur í þrjá. 

Þá var Drífa Snædal endurkjörin forseti ASÍ 

Kristján Þórður Snæbjarnarson RSÍ 1. varaforseti 

Sólveig Anna Jónsdóttir Efling stéttarfélag 2. varaforseti 

og Ragnar Þór Ingólfsson VR 3. varaforseti.

Mikill tími hjá ASÍ og aðildarfélögum þess hefur farið í að standa vörð um réttindi félags-

manna á Covid tímum. Í upphafi faraldursins var ljóst að sumir atvinnurekendur ætluðu 

að nýta sér tækifærið til þess að skerða rétt launafólks á vinnumarkaði. Ég vísa í orð Drífu 

Snædal forseta ASÍ þegar hún sagði 

„Það hefur sjaldan verið jafnmikilvægt og nú á krepputímum að fjöldahreyfingar, sem bera 

almannahag fyrir brjósti, eflist og reisi skýra kröfu um réttlæti, afkomuöryggi og lífsgæði 

fyrir okkur öll.“

Sjómannadagsráð 
Sjómannadagsráð í Reykjavík og Hafnarfirði er samband stéttarfélaga sjómanna á höfuðborgar-

svæðinu og var það stofnað í Reykjavík 25. nóvember 1937. Í sjómannadagsráði sitja 34 fulltrúar og 

á VM 8 fulltrúa af þeim. Í stjórn sjómannaráðs sitja fimm fulltrúar. Fyrir hönd VM situr Sigurður 

Ólafsson sem ritari. Á síðasta aðalfundi var Guðmundur Helgi Þórarinsson kjörinn varamaður í 

stjórn í stað Bergs Þorkelssonar SÍ.

Sökum Covid-19 var skipulagðri dagskrá sjómannadagsins aflýst í fyrsta sinn í 82 ár en 

sjómannadagurinn var fyrst haldinn 1938.

Föstudaginn 28. mars var fyrsti áfangi lífsgæðakjarnans – Sléttunnar tekinn í notkun 

þegar nýtt hjúkrunarheimili Hrafnistu við Sléttuveg í Reykjavík var opnað að viðstöddu 

miklu fjölmenni. Lífsgæðakjarninn á Sléttunni er sá fjórði sem sjómannadagsráð hefur þróað 

í 80 ára sögu sinni. Með tilkomu þessa nýja hjúkrunarheimilis verða hjúkrunarrými Hrafn-

istu um 800.

„Það hefur sjaldan 

verið jafn mikilvægt og 

nú á krepputímum að 

fjöldahreyfingar sem 

bera almannahag fyrir 

brjósti eflist og reisi 

skýra kröfu um réttlæti 

afkomuöryggi og 

lífsgæði fyrir okkur öll“.
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Í byrjun maí tók svo til starfa dagdvöl. Dagdvölin hefur fengið heitið Röst og þar verða 30 

dagdvalarrými. Þetta er sjötta dagdvölin hjá Hrafnistu.

Þá óskaði Pétur Magnússon, forstjóri Hrafnistu, að láta af störfum eftir tólf ára farsæl störf 

fyrir sjómannadagsráð. María Fjóla Harðardóttir, hjúkrunarfræðingur og framkvæmdastjóri 

heilbrigðissviðs Hrafnistu, hefur verið ráðin forstjóri Hrafnistuheimilanna í hans stað.

Viðurkenning á  
sjómannadaginn 
NEISTINN 

Tryggingamiðstöðin hf. og VM hafa í bráðum 30 ár veitt viðurkenningu fyrir fyrirmyndar-

yfirvélstjórastörf á sjómannadag. Þar sem ekki voru hátíðarhöld á sjómannadag 2020 var 

viðurkenningin ekki veitt þetta árið.
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HEIÐRUN Á SJÓMANNADAGINN Í REYKJAVÍK 

Skipulagðri dagskrá á sjómannadaginn í Reykjavík var aflýst vegna aðstæðna í samfélaginu. Eins 

og áður hefur komið fram er þetta í fyrsta sinn í áttatíu og þriggja ára sögu ráðsins sem dagskránni 

er aflýst en sjómannadagurinn var fyrst haldinn 1938.

Af þeim sökum voru engir sjómenn heiðraðir af Sjómannadagsráði árið 2020.  

Vonandi verða aðstæður betri þetta árið.

Nefndir VM vegna sjávarútvegs 
Fulltrúar VM í nefndum og ráðum vegna sjávarútvegs:

n Undanþágunefnd

n  Mönnunarnefnd

n  Siglingaráð

n   Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna um fiskverð

n  Samstarfsnefnd um bætta umgengni um auðlindir sjávar 
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MÖNNUNARNEFND 

Undanfarin ár hefur ásókn útgerðarmanna í að losna við vélavörð af þeim skipum þar sem 

krafa er um slíka stöðu aukist mikið. Sótt er um frávik frá mönnun á þeim forsendum að 

vélarrúm viðkomandi skips sé búið eftirlitsbúnaði sem gerir það mögulegt að hafa það 

tímabundið ómannað. Fulltrúar VM hafa bent á að þó vélarrúm geti verið tímabundið 

ómannað þá er ekki þar með sagt að einn vélstjóri geti sinnt öllum verkefnum sem falla til á 

fiskiskipi og því alls óvíst að hann fái þá lögboðnu hvíld sem ætlast er til. Fulltrúar sjómanna 

telja að nefndin þurfi að horfa til heildarmönnunar skipsins og þeirra verkefna sem þarf að 

vinna um borð hverju sinni. En lögin um mönnun fiskiskipa eru takmarkandi að því leyti að 

þau taka einungis til mönnunar í brú og vél. Það hefur sjaldan verið brýnna en nú að gera 

starfslýsingar um þau störf sem unnin eru um borð í fiskiskipum. 

Þá er eftirlit í molum með þeim bátum þar sem frávik frá mönnun hafa verið samþykkt 

á þeim forsendum að viðkomandi bátur sé ekki lengur úti en 14 klukkustundir á hverju 24 

stunda bili. Hefur ekkert batnað þrátt fyrir aðgerðir Samgöngustofu til að koma því í lag. 

Dæmi er um að sömu bátarnir brjóti 14 tíma mörkin ítrekað án þess að það hafi nokkur áhrif. 

Er það ólíðandi og verður að komast í betra horf.

UNDANÞÁGUNEFND 

Umsóknum um undanþágur hefur fækkað nokkuð á undanförnum tveimur árum. Einnig má 

geta þess að á síðustu tveimur árum hafa engar undanþágur verði gefnar fyrir stöðu yfirvél-

stjóra. Er það í fyrsta skipti sem það gerist. Fækkun á skipum og stöðugildum í skipaflotanum 

hefur leitt til þess að æ erfiðara er fyrir nýútskrifaða vélstjóra að safna siglingatímum.

Samkvæmt ársskýrslu undanþágunefndar fyrir árið 2020 bárust nefndinni 125 beiðnir um 

undanþágur fyrir vélstjóra og voru 108 samþykktar. Skýrsluna má sjá á heimasíðu VM.

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 VM og SFS 

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

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

Í forsendumódelinu er talað um vegið meðaltal af fiskmörkuðum og afla í beinni sölu. Þar sem 

svo lítill hluti afla fer á fiskmarkaði á landinu er markaðsverð alveg hætt að virka inn í þetta 

módel. Á síðustu mánuðum ársins óx stöðugt sá afli sem fór fram hjá klukku og vigtar hann þá 

ekki inn í módelið. Útgerðarmenn virðast alltaf finna leið fram hjá reglum. Einnig er ljóst að 

fiskverðskúrfurnar, sem stuðst er við, eru ófullnægjandi og þarfnast endurskoðunar. 

Þá var verði á rækju tvisvar vísað til úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna. Í fyrra 

skiptið féll úrskurður með útgerðinni. Þótti sjómönnum í úrskurðarnefndinni ekkert tillit 

tekið til þeirra sjónarmiða. Þá kvörtuðu sjómenn formlega til sjávarútvegsráðuneytisins. 

Í framhaldi gaf Þóra Hallgrímsdóttir ráðherra tækifæri að skipa annan formann úr-

skurðarnefndar. Var þá Hildur Ýr Viðarsdóttir skipuð. Seinni úrskurðurinn féll sjómönnum 

í vil.

Þá er eftirlit í molum  

með þeim bátum þar 

sem frávik frá mönnun 

hafa verið samþykkt 

á þeim forsendum að 

viðkomandi bátur sé 

ekki lengur úti en 14 

klukkustundir á hverju 

24 stunda bili.
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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
n Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM tíu fulltrúa. Garðar A. Garðarsson er í varastjórn sjóðsins 

fyrir VM. Þá var Guðni Gunnarsson kjörinn í stjórn fulltrúaráðs launamanna á síðasta aðalfundi 

fulltrúaráðsins. Einnig á VM einn fulltrúa í valnefnd, Samúel Ingvason.

Gildi lífeyrissjóður
n Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM þrjá fulltrúa. Fulltrúafjöldi hvers stéttarfélags fer eftir vægi 

iðgjalda félagsmanna þeirra.

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
n Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM einn fulltrúa.

Örn Friðriksson situr 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 í 

samstarfi Norðurlanda, Evrópu og á alþjóðavísu. VM hefur vaktað starfsemi IndustriAll en Samiðn 

vaktar IN og skipta félögin kostnaði. IndustriAll skiptist í margar deildir og sitjum við í Executive 

committee (Framkvæmdastjórn). Vanalega er fundað tvisvar á ári en vegna kórónuveirunnar var 

núna bara fundað einu sinni og var það gert í fjarfundi á nóvember. 

ALÞJÓÐLEGA FLUTNINGAVERKAMANNASAMBANDIÐ (ITF) 

VM er félag innan ITF. Árni Bjarnason formaður FS sinnir málefnum ITF og er stjórnarmaður í 

fiskimannadeild ITF. Fiskiskipadeildin fundar einu sinn á ári, oftast í London. Á síðasta ári var 

einungis fundað á fjarfundum sökum Covid faraldursins. VM fylgist með málum fiskimanna á 

vegum ITF í gegnum Árna. ITF fundar á fjögurra ára fresti víðs vegar um heiminn. Síðasti fundur 

var haustið 2018 og fór fram í Singapúr. 

NORRÆNA VÉLSTJÓRASAMBANDIÐ (NMF) 

Norræna vélstjórasambandið hefur fundað tvisvar á ári. Árið 2020 var á áætlun að funda á Íslandi 

í aprílmánuði og í Finnlandi í októbermánuði. Sökum takmarkana á ferðum milli landa vegna 

VM hefur vaktað 

starfsemi IndustriAll 

en Samiðn vaktar IN og 

skipta félögin kostnaði. 



28
VM 2020

Covid faraldursins fundaði sambandið ekkert árið 2020. Á áætlun er nú að halda fjarfund í apríl 

2021. Fundir Norræna vélstjórasambandsins eru mjög fræðandi um málefni vélstjóra á Norðurlönd-

um og hafa fulltrúar Íslands sótt þangað mikilvægar upplýsingar, bæði á fundum sambandsins  

og í samskiptum við fulltrúa norrænu félaganna milli funda.

Vélstjórafélögin í Danmörku, Svíþjóð og Noregi stofnuðu sambandið á fundi í Gautaborg 

í febrúar 1919. Finnska vélstjórafélagið gekk í sambandið árið eftir. Árið 1981 gengu svo 

vélstjórafélögin í Færeyjum og á Íslandi í sambandið. 

Félagið vinnur að 

þessum markmiðum 

með því að reka öflugan 

fræðslusjóð og taka 

þátt í starfsemi aðila 

vinnumarkaðarins, 

stjórnvalda og 

menntastofnana 

sem stuðlar að 

þróun fagnámsins og 

endurmenntunar. 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. Fagnámið á 
að gefa sem mesta möguleika á vinnumarkaði og til áframhaldandi náms, 
auk þess sem félagsmenn eiga að hafa aðgang að markvissri endurmenntun. 
Félagið vinnur að þessum markmiðum með því að reka öflugan fræðslusjóð og 
taka þátt í starfsemi aðila vinnumarkaðarins, stjórnvalda og menntastofnana 
sem stuðlar að þróun fagnámsins og endurmenntunar.

VM á fulltrúa í starfsgreinaráði málmtækni-, vélstjórnar- og framleiðslu-
greina og stjórn og sviðsstjórn IÐUNNAR fræðslumiðstöðvar.
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. 
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STARFSGREINARÁÐ Í MÁLMTÆKNI-,  

VÉLSTJÓRNAR- OG FRAMLEIÐSLUGREINUM  

Starfsgreinaráðið er helsti vettvangur fagfélagsins til að hafa áhrif á fagnám félagsmanna. 

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

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

að setja viðmið fyrir skiptingu námsins milli náms í skóla og náms á vinnustað.

Starfsgreinaráð eiga einnig að gera tillögur um uppbyggingu og inntak lokaprófa í starfs-

námi og veita umsögn um námsbrautarlýsingar einstakra skóla. Ráðin eiga jafnframt að 

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

Breytingar hafa orðið á starfsumhverfi starfsgreinaráðanna. Á vegum menntayfirvalda hefur 

verið unnið að endurskoðun á fyrirkomulagi starfsmenntunar vegna m.a. gagnrýni í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar um hve flókið stjórnkerfi starfsmenntunar væri. Starfsgreinaráð málmtækni-, 

vélstjórnar- og framleiðslugreina hefur verið vistað hjá Samtökum iðnaðarins (SI) undanfarin ár. Í 

byrjun árs 2021 var umsjón allra starfsgreinaráða flutt til Menntamálastofnunar.

Menntayfirvöld hafa lagt mikla áherslu á gerð rafrænna ferilbóka og segja má að verkefni 

um þær séu í forgangi. Menntamálastofnun hefur yfirumsjón með verkefninu. Starfsgreina-

ráðið hefur yfirfarið eldri hæfnikröfur sem undirbúning að þessu verkefni og vinnur að því að 

koma af stað verkefnum um rafræna ferilbók fyrir þær greinar sem heyra undir ráðið.

Í lok árs 2020 lagði Mennta- og menningarmálaráðuneytið fram til umsagnar drög að nýrri 

reglugerð um vinnustaðanám. Í reglugerðinni felast töluverðar breytingar. Skólar verða 

ábyrgir fyrir því að iðnnemar komist í vinnustaðanám. Útfærðar eru tvær leiðir í vinnustaða-

námi. Annars vegar iðnmeistaraleið sem byggist á núverandi samningsleið og skólaleið sem 

er ný og gerir skóla mögulegt að grípa til ráðstafana ef nemandi kemst ekki á iðnmeistara-

samning. 

Hæfni nemanda mun ráða tímalengd vinnustaðanáms en sú tímalengd getur þó aldrei 

orðið lengri en uppgefin tímamörk í námsbrautalýsingum viðkomandi greinar. Fulltrúar 

skóla og vinnustaðar meta sameiginlega hæfni nemanda samkvæmt hæfnikröfum starfsins 

og hæfniþáttum í rafrænni ferilbók. Í þessu samhengi er rafræn ferilbók grundvallaratriði en 

að mati iðnfélaganna er það galli að ekki sé gert ráð fyrir utanaðkomandi matsaðila.

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.

Menntayfirvöld hafa lagt 

mikla áherslu á gerð 

rafrænna ferilbóka og 

segja má að verkefni um 

þær séu í forgangi.
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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 2020 Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017 Árið 2016

Vélavarðanám 49 66 9 23 18

Vélstjórn A-nám 9 38 15 35 37

Vélstjórn B-nám 27 29 15 37 15

Vélstjórn C-nám 5 5 2 1 1

Vélstjórn D-nám 36 43 53 47 49

Grunndeild málmiðna 66 111 17 29 18

Rennismíði 8 7 13 11 12

Stálsmíði 18 8 7 17 8

Vélvirkjun 62 75 48 72 56

Netagerð 0 5 2 2 9

Blikksmíði 15 10  3 4

Málmsuða 7  6  20

Samtals 302 397 187 277 247

SKRÁÐIR NEMENDUR Á VORÖNN 

Nemendur á vélstjórnarbrautum eru skráðir á viðkomandi brautir og mismunandi er  

hve langt þeir eru komnir. 

Nám Ár 2021 Ár 2020 Ár 2019 Ár 2018 Ár 2017 Ár 2016

Vélavörður 0 1 4 8  12

Vélstjórn A-nám 42 52 69 111 117 98

Vélstjórn B-nám 128 117 98 97 87 83

Vélstjórn C-nám 87 49 10 10 8 9

Vélstjórn D-nám 44 72 114 146 167 163

Grunndeild málmiðna 136 162 150 105 186 392

Rennismíði 22 14 17 26 27 8

Stálsmíði 47 47 46 29 27 15

Vélvirkjun 167 154 179 156 125 61

Netagerð 13 20  10 6 

Blikksmíði 23 34 30 15 5 

Málmsuða 0   2  

Samtals 709 722 717 715 755 841



31
VM 2020

ÚTSKRIFAÐIR SVEINAR Í MÁLMTÆKNIGREINUM OG NETAGERÐ 

IÐAN fræðslusetur annast móttöku gagna og skráningu námssamninga og sveinsprófa fyrir málm-

iðngreinar og netagerð auk margra annarra löggiltra iðngreina. Fræðslusetrið annast einnig ýmsa 

þjónustu fyrir sveinsprófsnefndir og nemaleyfisnefndir. Alls útskrifuðust 98 sveinar í málmiðn-

greinum og netagerð á árinu 2020 og skiptast eftir iðngreinum sem hér segir:

Iðngrein Árið 2020 Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017 Árið 2016 Árið 2015 Árið 2014

Blikksmíði 4 11 4 7 4 8 5

Netagerð  3 3 5 4 2 2

Rennismíði 2 12 7 6 7 10 4

Stálsmíði 13 9 11 4 5 5 4

Vélvirkjun 79 92 77 74 99 75 76

Samtals 98 127 102 96 119 100 91

NÁMSSAMNINGAR

Á árinu 2020 var 91 námssamningur í málmiðngreinum og netagerð staðfestur.

Námssamningarnir skiptast þannig eftir iðngreinum:

Iðngrein Árið 2020 Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017 Árið 2016 Árið 2015 Árið 2014

Blikksmíði 6 11 9 9 5 18 5

Netagerð 2 7 2 11 4 4 4

Rennismíði 3 7 10 5 7 11 11

Stálsmíði 9 11 11 13 8 10 10

Vélvirkjun 71 82 79 89 90 96 96

Samtals 91 118 111 127 114 139 126

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 véltæknisvið 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. 

Hvað varðar endurmenntun og námskeiðahald var árið 2020 allt öðruvísi en önnur ár 

vegna Covid-19 faraldursins. 

Brugðist var við þeim breytingum, sem faraldurinn kallaði á, með ýmsum hætti. Fyrstu 

viðbrögð málm- og véltæknisviðs IÐUNNAR voru að leita uppi og koma á framfæri námskeið-

um sem til eru á netinu. 

Á YouTube er til dæmis gríðarlegt magn af alls konar upplýsingum og fróðleik. 

Safnað var slóðum á fjölda stuttra og góðra kennslumola í vökvatækni, kælitækni og 

rafmagnsfræði um dieselvélar o.fl., líklega um 100 myndskeið. Þessi myndskeið eru einnig 

aðgengileg á heimasíðu VM (https://vm.is/fraedsla/fraedslumyndbond-vel-og-malmtaekni). 
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Þá var hafist handa við upptökur á stuttum fræðslumyndböndum sem eru á YouTuberás 

IÐUNNAR fræðsluseturs. Einnig var boðið upp á nokkur námskeið án gjalds í Autocad 

Inventor og Revit. 

Haustönnin byrjaði vel og náðist að halda þrjú námskeið áður en öllu var skellt í lás vegna 

faraldursins og var þá unnið áfram að gerð stuttra fræðslumola. 

Á áætlun var að bjóða um 70 mismunandi námskeið en megnið féll niður eins og áður segir. 

Á þessum tíma var samt sem áður nokkuð um fyrirtækjaþjónustu í suðumálum en svo þurftu 

fyrirtækin að loka á allar heimsóknir og fyrirtækjanámskeið.

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 aukna 

þekkingu 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. 

Viðbótarstyrkurinn er sérstaklega ætlaður til fagnáms og starfsþróunar.

Árið 2020 fengu 250 félagsmenn VM styrki úr fræðslusjóði félagsins sem skiptast á eftirfar-

andi þætti:

  2020  2019  2018

NÁM/NÁMSKEIÐ Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð

Fagnámskeið 11 1.053.930 5 262.250 5 195.123

Ferðastyrkir 4 252.039 37 2.610.129 18 970.727

Framhaldsskólanám 97 5.223.375 116 5.624.084 100 4.740.615

Háskólanám 41 3.492.939 52 4.298.062 37 2.878.561

IÐAN fræðslusetur 11 422.250 10 690.774 9 433.500

Landsbjörg 12 842.500 18 1.432.500 18 1.199.000

Meirapróf 39 5.299.478 26 2.626.928 29 2.474.864

Persónuleg færni 6 232.115 6 722.650 4 299.000

Tómstundanám 41 1.743.878 39 1.398.656 36 1.034.292

Tungumálanám 23 757.700 21 794.750 14 571.275

Tölvunám 1 225.000 1 175.000  

Vinnuvélapróf 1 60.750 2 72.100 4 144.975

Samtals 248 19.605.954 333 20.707.883 274 14.941.932

Grunnrétturinn 

ásamt uppsöfnuðum 

rétti gefur rétt til styrkja 

sem nema 60% af 

námskostnaði við tóm-

stundanám og 75% af 

kostnaði við fagnám. 



33
VM 2020

STYRKTAR- OG SJÚKRASJÓÐUR VM 

Stjórn sjóðsins er skipuð 5 félagsmönnum, þar af þremur sem kjörnir eru á aðalfundi.

Stjórn sjóðsins: 
Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður 

Brynjar Viggósson

Reinhold Richter

Valbjörn Jón Höskuldsson 

Kristmundur Skarphéðinsson (tilnefndur af stjórn)

Starfsmenn VM kanna ávallt rétt umsækjenda til bóta og sjá um útreikninga og greiðslur til félags-

manna en fjármálastjóri og formaður fara mánaðarlega yfir greiðslur bóta og staðfesta réttmæti 

þeirra.

Á meðfylgjandi töflum á næstu opnu 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 í boði eru hjá styrktar- og sjúkrasjóði VM. Sérstaklega má þar nefna 

forvarnarstyrki sem félagsmenn eiga kost á: áhættumat hjá Hjartavernd, ristilsskoðun, 

blöðruhálskirtilsskoðun, krabbameinsskoðun og heyrnarmælingu. 

 

VM hvetur félagsmenn 

sína eindregið til  

þess að nýta sér alla þá 

góðu styrki sem í boði 

eru hjá styrktar- og 

sjúkrasjóði VM. 
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GREIÐSLUR ÚR STYRKTAR- OG SJÚKRASJÓÐI 2018-2019-2020 

2018   

 FJÖLDI UPPHÆÐ MEÐALTAL

SJÚKRADAGPENINGAR TIL FÉLAGSMANNA 114 168.741.144 1.480.185

SJÚKRAÞJÁLFUN 154 5.257.291 34.138

SJÓNGLER OG LINSUR 136 6.306.466 46.371

HEYRNARTÆKI 47 6.711.010 142.787

FRJÓSEMISMEÐFERÐ 13 2.013.103 154.854

ÚTFARARSTYRKUR 26 6.500.000 250.000

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR  407 8.781.548 21.576

LÆKNISÞJÓNUSTA 232 5.238.153 22.578

TANNLÆKNAÞJÓNUSTA  254 7.118.119 28.024

FÆÐINGARSTYRKUR  64 6.250.000 97.656

AÐRIR STYRKIR 108 2.075.466 19.217

SAMTALS: 1.555 224.992.300 144.690

   

2019   

 FJÖLDI UPPHÆÐ MEÐALTAL

SJÚKRADAGPENINGAR TIL FÉLAGSMANNA 132 208.225.756 1.577.468

SJÚKRAÞJÁLFUN 184 7.102.599 38.601

SJÓNGLER OG LINSUR 170 8.276.460 48.685

HEYRNARTÆKI 46 6.260.025 136.088

FRJÓSEMISMEÐFERÐ 7 1.125.000 160.714

ÚTFARARSTYRKUR 39 10.000.000 256.410

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR  434 9.515.338 21.925

LÆKNISÞJÓNUSTA 257 6.010.597 23.388

TANNLÆKNAÞJÓNUSTA  297 8.830.328 29.732

FÆÐINGARSTYRKUR  72 7.750.000 107.639

AÐRIR STYRKIR 126 2.664.449 21.146

SAMTALS: 1.764 275.760.552 156.327

   

2020   

 FJÖLDI UPPHÆÐ MEÐALTAL

SJÚKRADAGPENINGAR TIL FÉLAGSMANNA 106 175.736.286 1.657.889

SJÚKRAÞJÁLFUN 163 6.061.721 37.188

SJÓNGLER OG LINSUR 142 7.126.849 50.189

HEYRNARTÆKI 34 5.176.978 152.264

FRJÓSEMISMEÐFERÐ 7 937.046 133.864

ÚTFARARSTYRKUR 21 5.250.000 250.000

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR  342 7.618.510 22.276

LÆKNISÞJÓNUSTA 227 4.827.352 21.266

TANNLÆKNAÞJÓNUSTA  271 7.850.019 28.967

FÆÐINGARSTYRKUR  80 7.950.000 99.375

AÐRIR STYRKIR 104 2.508.637 24.122

SAMTALS: 1.497 231.043.398 154.338
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Virk – Starfsendurhæfingarsjóður 
Samstarf Virk starfsendurhæfingarsjóðs og VM, Félags vélstjóra og málmtæknimanna hófst 1. 

ágúst 2009 og það samstarf hefur varað allar götur síðan. Félagsmönnum VM stendur til boða að 

nýta sér þjónustu Virk ef starfsgeta þeirra er skert vegna veikinda og/eða slysa. 

Hlutverk Virk er að efla starfsgetu einstaklinga sem eru með heilsubrest og stefna að 

aukinni þátttöku á vinnumarkaði. Hvort heldur sem er að snúa aftur í sama starf, skipta um 

starfsvettvang, auka atvinnuþátttöku eða fara í nám sem eykur starfsgetu og/eða möguleika 

á starfi.

Tilvísun frá lækni um að heilsubrestur sé ástæða starfsskerðingar er forsenda þjónustu í 

Virk. 

Þjónustan er einstaklingsmiðuð og fær hver einstaklingur sinn ráðgjafa. Ráðgjafar, sem 

sinna félagsmönnum VM, eru fimm talsins: Hildur Petra Friðriksdóttir, Hlín Guðjónsdóttir, 

Guðrún Elínborg Guðmundsdóttir, Rakel Björk Gunnarsdóttir og Unnur B. Árnadóttir. Ráð-

gjafar eru staðsettir að Stórhöfða 31 í Húsi fagfélaganna. 

Krafist er fullrar þátttöku viðkomandi í starfsendurhæfingarferlinu. Mat og greining á 

þjónustu byggist á verkferlum Virk og einstaklingsáætlun sem miðar að aukinni starfgetur 

og bættum lífsgæðum. Einstaklingsáætlun er gerð í 

samstarfi einstaklings og ráðgjafa. Áhersla er á virkni 

einstaklingsins og að úrræði stuðli að aukinni starfsgetu 

og viðhaldi eða auki líkur á vinnusambandi á meðan á 

starfsendurhæfingu stendur. Þegar séð er fyrir endann 

á starfsendurhæfingu hjá ráðgjafa en fullri starfsgetu 

er ekki náð er mögulegt að bjóða fólki atvinnulífstengil. 

Atvinnulífstengill aðstoðar einstakling við atvinnuleit þegar heilsubrestur kemur í veg fyrir 

að viðkomandi treysti sér í atvinnuleit á eigin vegum en vinnugetu í hlutastarf er náð. 

Virk heldur úti tveimur heimasíðum með áhugaverðu efni. Annars vegar er velvirk.is 

þar sem eru ýmis ráð og tillögur að jafnvægi í lífi og starfi. Hins vegar er virk.is sem nýtist 

einstaklingum sem þurfa á starfsendurhæfingu að halda, eru að huga að hvort starfsendur-

hæfing geti reynst gagnleg og/eða taka afstöðu til mögulegrar áherslubreytingar í starfi. 

Árið 2020 hóf 2.331 einstaklingur starfsendurhæfingu hjá Virk og útskriftir á árinu voru 

1.595. 

Af þeim sem voru í starfsendurhæfingu hjá ráðgjöfum á Stórhöfða og útskrifuðust árið 2020 

voru 84% sem fóru í vinnu, nám eða atvinnuleit. 

Útskrifuðust frá Virk árið 2020.

1.595

Styrkir til hjálparsamtaka 
2020 styrkti VM hjálparsamtök fyrir jólin eins og undanfarin ár. 

Að þessu sinni fékk Hjálparstofnun kirkjunnar 1.000.000 kr. 
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Akkur 
Árið 2019 skilaði ágætri ávöxtun svo hægt var að auglýsa eftir umsóknum á árinu.  

Úthlutað var fyrir 6 milljónir og skiptist það á milli 5 einstaklinga/stofnana.

Stjórn Akks frá aðalfundi VM 2018 til aðalfundar VM 2021 skipa: 
Ólafur Grétar Kristjánsson formaður

Steingrímur Haraldsson

Einar Hilmarsson

Varamenn í stjórn Akks eru: 
Guðmundur Ragnarsson 

Jón Jóhannsson. 



Lykiltölur úr rekstri VM árið 2020  (birt með fyrirvara)

VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður
Vinnudeilu- og 
verkb.sjóður

Rekstrartekjur
Félagsgjöld og iðgjöld .............................. 557.797.636 226.233.844 69.542.514 10.245.916 251.775.362
Aðrar tekjur ............................................ 162.794.040 129.731.221 33.062.819 0

720.591.676 355.965.065 102.605.333 10.245.916 251.775.362 0

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ........................ 130.784.731 130.784.731 0
Almennur rekstrarkostnaður ................... 110.885.750 103.520.398 287.033 7.078.319
Aðildargjöld til ASÍ .................................. 21.431.530 21.431.530
Þóknun til (frá) öðrum sjóðum ................. 0 (40.194.274) 10.431.377 4.585.361 25.177.536
Bætur og styrkir ..................................... 251.424.352 20.380.954 231.043.398 0
Rekstur orlofshúsa og íbúða .................... 109.598.789 109.598.789
Afskriftir ................................................ 21.582.997 6.183.569 12.820.044 745.141 1.834.243

645.708.149 221.725.954 132.850.210 25.998.489 265.133.496 0

Rekstrarhagnaður (-tap) 74.883.527 134.239.111 (30.244.877) (15.752.573) (13.358.134) 0

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 77.663.268 16.482.840 (292.869) 6.546.847 35.417.578 19.508.872

Lagt í Vinnudeilu- og verkbannssjóð 0 (11.311.692) 11.311.692

Afkoma ársins 152.546.795 139.410.259 (30.537.746) (9.205.726) 22.059.444 30.820.564

Rekstrarreikningur 2020

VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður
Vinnudeilu- og 
verkb.sjóður

Eignir sjóða alls 3.798.066.425 2.070.561.053 421.480.797 143.639.648 767.140.252 395.244.675
Krafa á aðra sjóði ................................... (1.148.990.132) (111.508.012) (642.237.445) (395.244.675)

Eignir samtals 2.649.076.293 2.070.561.053 421.480.797 32.131.636 124.902.807 0

Eigið fé og skuldir

Eigið fé
Akkur, styktar- og menningarsjóður ......... 226.469.881 226.469.881
Minningarsjóður VM ................................ 3.566.791 3.566.791
Styrktarsjóður VM á Ísafirði ..................... 14.540.530 14.540.530
Óráðstafað eigið fé ................................. 2.229.360.388 1.024.869.272 (94.916.515) 143.639.648 760.523.308 395.244.675

Eigið fé samtals 2.473.937.590 1.269.446.474 (94.916.515) 143.639.648 760.523.308 395.244.675

Skuldir sjóða alls 1.324.128.835 801.114.579 516.397.312 0 6.616.944
Skuld við aðra sjóði ................................. (1.148.990.132) (637.493.871) (511.496.261)

Skuldir samtals 175.138.703 163.620.708 4.901.051 0 6.616.944 0

Eigið fé og skuldir samtals 2.649.076.293

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

REKSTRARREIKNINGUR 2020

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2020
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