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Það má með sanni segja að við höfum verið að upplifa sérstaka tíma síðastliðin tvö ár. Heims-

faraldur hefur geisað, sem hefur sett mark sitt á allt. Flestar þjóðir hafa gripið til samkomutak-

markana og jafnvel banna til að sporna við útbreiðslu faraldursins, fjarlægðartakmarkana og 

grímuskyldu. Þetta varð til þess að sú heimsmynd, sem við þekktum, gjörbreyttist. Ferðaþjónusta 

og tengd atvinnustarfsemi lagðist svo til af. Einnig urðu stórar tafir í afhendingu aðfanga vegna 

takmarkana hjá fyrirtækjum og dráttar á flutningum. 

Þegar fyrsta samkomubannið tók gildi hjá okkur þann 13. mars 2020 var miðað við 

100 manns. Síðan þá, á síðastliðnum tveimur árum, erum við búin að búa við allskonar 

samkomubönn frá 10 manna og upp úr. Það var svo föstudaginn 25. febrúar sl. sem öllum op-

inberum sóttvarnaaðgerðum vegna heimsfaraldurs COVID-19 var aflétt hér á landi. Vonandi 

þurfum við ekki að grípa til samgöngutakmarkanna þó svo að veiran lifi enn í þjóðfélaginu.

Síðastliðið ár var skrifað undir tvo kjarasamninga; annar samningurinn var við ÍSAL en 

hinn kjarasamningurinn við Kerfóðrun. 

Skrifað var undir kjarasamning við ÍSAL 23. júní og gildir hann til loka árs 2026. Þetta er 

lengsti kjarasamningur sem gerður hefur verið við ÍSAL frá upphafi. Það var ánægjulegt að 

skrifa undir svo langan kjarasamning við ÍSAL, eftir margar og harðar kjaralotur. Samn-

ingurinn fól í sér launahækkanir fyrstu tvö árin, tengingu launahækkana við vísitölur 

næstu fjögur ár þar á eftir, auk styttingar vinnuvikunnar. Samningurinn við Kerfóðrun var í 

öllum meginatriðum svipaður samningnum í ÍSAL. Það er ánægjulegt að á þessum tveimur 

vinnustöðum eru núna langir samningar í gildi enda tekur það á fyrir starfsmenn að þurfa að 

vera í endalausum kjaralotum. Eiga trúnaðarmenn í ÍSAL og Kerfóðrun miklar þakkir og hrós 

skilið fyrir að standa vaktina vel í þessum samningum. 

Kjaralota fiskiskipasjómanna er því miður enn í gangi. Fundað hefur verið í húsakynnum 

ríkissáttasemjara reglulega auk þess sem undirnefndir hafa verið að störfum. Er nú búið 

að halda á fjórða tug funda. Stéttarfélög sjómanna hafa staðið saman í gegnum deiluna og 

nánast talað sem einn maður á þessum fundum. Það er ánægjulegt að finna þann takt sem 

við höfum náð. 

Sjómannafélögin lögðu í sameiningu fram tilboð til útgerðarmanna, sem var hóflegt og 

sanngjarnt. Að kauptrygging yrði hækkuð líkt og lífskjarasamningarnir, að sjómenn fengju 

það sama greitt í lífeyrissjóð og annað launafólk og að fiskverð yrði gegnsærra. Útgerðar-

menn höfnuðu þessu algjörlega. Töluðu um að sjómenn væru á hlutaskiptum, því væri ekkert 

svigrúm til að auka launakostnað. Á sama tíma berast fregnir um að þær tvær útgerðir, sem 

skráðar eru í Kauphöllina, ætla að greiða sér sjö og hálfan miljarð í arð. Svo er ekki hægt 

að ganga að hófsömum kröfum sjómanna. Það er skrítið ef atvinnurekendur þurfa aldrei 

að skipta ágóðanum sem fæst af nýtingu á auðlindum þjóðarinnar með því launafólki sem 

vinnur hjá þeim. Þetta er óboðleg staða sem ekki verður unað við. 

Góðir fundarmenn,

Á sama tíma berast 

fregnir um að þær tvær 

útgerðir, sem skráðar 

eru í Kauphöllina, ætla 

að greiða sér sjö og 

hálfan miljarð í arð. 

Svo er ekki hægt að 

ganga að hófsömum 

kröfum sjómanna. 



5Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 2 1

Hafinn er undirbúningur fyrir kjarasamningagerð ársins. Almenni kjarasamningur VM 

og SA er laus 1. nóvember ásamt öllum samningum í orkugeiranum. Fagfélögin á Stórhöfða 

hafa nú þegar gengið frá ráðningu hagfræðings til þess að aðstoða okkur við undirbúning 

okkar fyrir þessar viðræður. Við ætlum að koma inn í þetta kjarasamningaár eins vel 

undirbúin og við getum og gera hlutina með faglegum hætti. 

Þá vil ég aðeins koma að samstarfssamningi iðnfélaganna sem staðsett eru á Stórhöfða 29 

og 31. Að samningnum standa eftirtalin félög og sambönd: VM - Félag vélstjóra og málm-

tæknimanna, RSÍ - Rafiðnaðarsamband Íslands, FIT - Félag iðn- og tæknigreina, Byggiðn 

- Félag byggingamanna , MATVÍS - Matvæla- og veitingafélag Íslands og Samiðn – samband 

iðnfélaga. 

Samningurinn varðar rekstrarfélag sem fengið hefur nafnið 2F - Hús fagfélaganna. 

Undanfarið hafa iðnfélögin á Stórhöfða haft samstarf um gerð kjarasamninga og komið 

sameiginlega að hagsmunamálum iðnaðarmanna. Með samningnum er verið að formgera 

samstarfið um rekstrarþætti félaganna ásamt sameiginlegu kjarasviði. Félagið (2F) byggir 

á gömlum grunni. Iðnfélögin FIT, Byggiðn og Samiðn ráku samskonar félag þegar þessi 

félög voru í Borgartúni. Þegar þau fluttu starfsemi sína á Stórhöfða 31 var félagið 2F stofnað, 

þegar RSÍ og MATVÍS gerðust aðilar að samstarfinu. Samningurinn, sem nú liggur fyrir, er 

því endurnýjaður samningur þar sem VM gengur einnig í samstarfið.

Markmiðið er að styrkja þau iðnaðarfélög og sambönd sem eiga Hús fagfélaganna og efla 

fagmennsku með meiri sérfræðiþekkingu og sterkara baklandi. Samanlagt eru félagsmenn 

iðnfélaganna um 18 þúsund. Félaginu er ætlað að gefa iðnfélögunum sterkari sameiginlega 

ásýnd, sem hefur verið sundruð gagnvart t.d. opinberum aðilum og innan ASÍ, og með því 

móti ná betri aðgangi að stjórnsýslunni og hagsmunaaðilum. Við verðum alltaf sterkari 

saman. 

Ég vil sérstaklega taka fram hvað er ekki verið að gera: Það er ekki verið að sameina 

félögin sem koma að samstarfinu. Það á ekki að færa samningsumboð félaganna til Húss 

fagfélaganna. Samningsumboðið liggur hjá hverju félagi/sambandi, hér eftir sem hingað til. 

Það á ekki að sameina neina sjóði.

Elmar Hallgríms Hallgrímsson, framkvæmdastjóri 2F, mun kynna samstarfið betur hér á 

eftir undir liðnum önnur mál.

Við sjáum að atvinnurekendur verða sterkari með hverri vikunni, þeir koma sameinaðir að 

borðinu, bæði gagnvart okkur og stjórnvöldum. Atvinnurekendur hafa miklu meira að segja um 

þau lög sem sett eru í landinu og hvernig landinu er stjórnað heldur en við – hagsmunasamtök 

almennings. 

Þessu vil ég breyta og það gerum við með því að vinna saman, vera talsmenn 18.000 

iðnaðarmanna og 4.000 sjómanna í stað þess að mæta hver í sínu horni að reyna að öskra 

Guðmundur Helgi  
Þórarinsson
formaður VM
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hvað okkur hugnast best. Samvinnan á að skila betra samtali við stjórnvöld, við ætlum að 

koma betur undirbúin undir kjarasamninga og við ætlum að veita betri þjónustu. Þetta 

getum við en þá þurfum við að standa saman.

Þrátt fyrir samkomutakmarkanir tókst okkur að sinna hinum félagslega þætti að 

einhverju leyti en á síðasta ári voru margir viðburðir haldnir á fjarfundi. Það var sérstök 

ánægja að okkur tókst að fagna útgáfu Sögu netagerðar á Íslandi, eftir Sigurgeir Guðjóns-

son á Grand Hótel Reykjavík. Vil ég sérstaklega þakka Sigurgeiri Guðjónssyni og Valgeiri 

Ómari Jónssyni fyrir þeirra þátt í því mikla og góða verkefni. Þá tókst okkur líka að fara í 

ferð eldri félaga VM en hún féll niður árið 2020.

Breytingar urðu á starfsmannahópi VM. Særún V. Michelsen, sem sá um fræðslusjóð, 

skjalavörslu og móttöku, hætti störfum um áramót. Viljum við þakka Særúnu fyrir hennar 

störf og óskum henni velfarnaðar á nýjum starfsvettvangi.

Í ár er kjarasamningaár, fyrstu samningar losna í nóvember og svo losna samningar koll 

af kolli næstu mánuði. Grátkór atvinnurekenda er byrjaður, hér má ekki hækka laun, því 

þá fer verðbólgan af stað. Þetta segja atvinnurekendur þrátt fyrir að laun stjórnenda og 

framkvæmdastjóra séu að hækka um hundruð þúsunda, jafnvel milljónir á mánuði. Dæmi 

eru um það að mánaðarlaun forstjóra hækki meira en árslaun verkafólks. 

Þegar skrifað var undir lífskjarasamninginn 2019 þá lofaði samninganefnd SA að þær 

hækkanir, sem samið var um þar, myndu ná yfir alla, líka forstjóra og stjórnendur fyrir-

Í ár er 

kjarasamningaár, 

fyrstu samningar 

losna í nóvember og 

svo losna samningar 

koll af kolli næstu 

mánuði. Grátkór 

atvinnurekenda er 

byrjaður, hér má ekki 

hækka laun, því þá fer 

verðbólgan af stað. 
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tækja. Þetta hafa stjórnendur svo svikið og kemur framkvæmdastjóri SA í fréttir og ver 

þessar hækkanir. Núna er hann hættur að tala um krónutöluhækkanir og er farinn að tala 

um að forstjórar hafi nú fengið hlutfallslega minni hækkanir en aðrir. 

Við þetta verður ekki unað, ég ætla ekki að gagnrýna að aðrir fái launahækkanir, ég vil 

bara að mínir félagar fái sömu hækkanir og forstjórarnir fá. Ef það er svigrúm fyrir forstjór-

ana að fá þessar launahækkanir, þá er svigrúm fyrir aðra að fá sömu hækkanir. 

Seðlabankastjóri kemur ítrekað fram og biður verkalýðshreyfinguna að fara varlega í 

kröfugerðum og við samningaborðið, ég er tilbúinn að hlusta á það, ef seðlabankastjóri 

segir þessu liði að haga sér í takt við málflutning sinn á árinu 2019. 

Nú er kjörtímabili formanns og stjórnar að ljúka og kemur í ljós á eftir hverjir munu gegna 

þeim störfum næsta kjörtímabil. Ég vil þakka stjórninni fyrir samstarfið, sérstaklega Andr-

ési og Samúel. Andrés er búinn að skipta um starfsvettvang. Samúel er að hætta sökum 

aldurs, en þeir báðir hafa verið í stjórn VM frá upphafi. 

Þá vil ég þakka starfsfólki okkar fyrir sín góðu störf og ánægjulegt samstarf.

Að lokum vil ég benda ykkur á ítarlegri yfirferð um starfsemi félagsins í skýrslu þess. 

Með félagskveðju,

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 fjarfundi vegna samkomutakmarkana þann 30. apríl 

2021, fram að aðalfundi 25. mars 2022. 

Tölulegar upplýsingar eru miðaðar við starfsárið 2021 en efnisatriði eru miðuð við tímann 

milli aðalfunda, þ.e. apríl 2021 til mars 2022.

Félagsgjöld og iðgjöld hækkuðu um 6,7% frá árinu 2020 en höfðu hækkað um 1% milli 

áranna 2019 og 2020.  Rekstrartekjur hækka um rúm 7,9% milli ára án áhrifa af söluhagnaði 

fastafjármuna. Greiddar bætur og styrkir lækka um 5,8% milli ára, eða um 15 millj. kr. Hlutfall 

launa af tekjum án söluhagnaðar nema 20,2% en var 21,5% árið áður.  Hlutfall annars rekstrar-

kostnaðar af tekjum er 14,7% samanborið við 18,3% árið 2020.  Rekstrargjöld orlofshúsa lækka 

um tæp 12% milli ára, en leigutekjur orlofshúsa hækka um 34%. Á árinu var rekstrarhagnaður 

fyrir fjármagnsliði 29,4 millj. kr. samanborið við 74,9 millj. kr. hagnað á árinu 2020.
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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

Guðmundur Helgi 
Þórarinsson,  
formaður

Guðni Gunnarsson, 
umsjónarmaður  
fasteigna VM, viðhald 
orlofshúsa, kjara- og 
menntasvið

Áslaug R. Stefánsdóttir,  
skrifstofu- og  
fjármálastjóri

Halldór Arnar  
Guðmundsson,  
kjara- og menntasvið

Elín Sigurðardóttir,  
bókhald og fulltrúi 
sjúkrasjóðs

Lilja Kristbjörg  
Sæmundsdóttir, móttaka 

Benóný Harðarson,  
kjara- og menntasvið

Særún V. Michelsen, 
fulltrúi fræðslusjóðs, 
skjalavarsla, móttaka

Starfsmenn VM

Félagsgjöld og iðgjöld 

hækkuðu um 6,7% frá 

árinu 2020 en höfðu 

hækkað um 1% milli 

áranna 2019 og 2020.
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Raunávöxtun ársins á fjármunum félagsins var í 

takt við almenna ávöxtun á markaði á sambærileg-

um verðbréfum eða 4 - 7%. Bókfærður hagnaður af 

verðbréfasafni hækkar um 33 millj. kr. á milli ára, er um 

134,6 millj. kr. á árinu 2021 en var um 101,6 millj. kr. á 

árinu 2020.

Hagnaður félagsins á árinu 2021 nam um 134,2 millj. kr. samanborið við 152,5 millj. kr. 

hagnað á árinu 2020. Rekstrarhagnaður varð á rekstri Félagssjóðs, Orlofssjóðs, Sjúkrasjóðs 

og Vinnudeilu- og verkbannssjóðs en tap var á rekstri Fræðslusjóðs. Heildareignir sjóðsins 

nema 2.807 millj. kr. og hækka um 157,7 millj. kr. milli ára. Félagið er með stóran hluta eigna 

sinna í fjárvörslu og eignastýringu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum eða alls um 1.470 millj. 

kr. Skuldir félagsins í árslok nema 197 millj. kr. og eigið fé félagsins er 2.610 millj. kr. þann 31. 

desember 2021 samanborið við 2.474 millj. kr. árið á undan.
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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
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símsvörun

Særún V.  
Michelsen, 
fræðslusjóður, 
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Var hagnaður félagsins árið 2021

134.200.000

Félagið er með 

stóran hluta eigna 

sinna í fjárvörslu 

og eignastýringu 

hjá viðurkenndum 

þjónustuaðilum eða alls 

um 1.470 millj. kr.
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Félagsgjöld
Félagsgjöld eru 0,8% af heildartekjum félagsmanna.  

Fóru úr rúmlega 226 milljónum 2020 í rúmlega 240 milljónir árið 2021. 

Fjöldi launagreiðenda sem skiluðu iðgjöldum til félagsins árið 2021  

var 896 og er það fækkun um 3 frá árinu 2020.

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

sína og eignahlutur í Skipagötu 14 á Akureyri ásamt öðrum stéttarfélögum en 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 en sú 

geymsluaðstaða er nú í útleigu. 

Félagið á fimm íbúðir í Reykjavík og fjórar á Akureyri. Af þessum níu íbúðum eru tvær sjúkraí-

búðir, 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 eru endurskoðaðir af Ernst & Young og verða lagðir fram á aðalfundinum 25. 

mars 2022. 

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. 
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Ný skrifstofa félagsins, Stórhöfða 29
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Árið 2021 greiddu alls 2.996 einstaklingar félagsgjöld til VM sem er fækkun 

um 2 frá árinu 2020. Skipting milli kynja er 2.958 karlar og 38 konur.

Skráðir félagsmenn, sem hættir eru störfum vegna aldurs eða örorku, eru 844. 

Atvinnulausir félagsmenn voru 64 í desember 2021 og er það fækkun um 47 frá árinu 2020. 

Fjöldi félagsmanna 
og skipting 

2.958
Karlar eru félagar í VM

38
Konur eru félagar í VM



Skipting félagsmanna  
eftir störfum árið 2021

Á þessari mynd má sjá hvernig 

félagsmenn skiptast í störf á landi 

og á sjó. Í landi starfa 83,53% 

félagsmanna en 16,47% eru á sjó.

 Landmenn   Fiskiskip   Önnur skip   Orkugeirinn 

2021

78%

12%

4%

5%

Skipting greiðandi félagsmanna 
eftir störfum árið 2021
Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 365 12,05%

Önnur skip 134 4,42%

Orkugeirinn 166 5,48%

Landmenn 2365 78,05%

Samtals 3030 100,00%
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Skipting
félagsmanna  
eftir svæðum

 Austurland   Norðurland   Vesturland og Vestfirðir 

 Höfuðborgarsvæðið   Suðurland og Reykjanes

félagsmenn VM bjuggu á Austurlandi árið 2021

158

Skipting félagsmanna 
eftir svæðum 

Á meðfylgjandi mynd má sjá dreifingu félagsmanna VM yfir landið árið 2021. 

Tæp 60% félagsmanna okkar búa á höfuðborgarsvæðinu. 

Skipting félagsmanna  
eftir landsvæðum 2021
Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Austurland 158 4,47%

Norðurland 339 9,59%

Vesturland og Vestfirðir 306 8,66%

Höfuðborgarsvæðið 2057 58,19%

Suðurland og Reykjanes 675 19,09%

Samtals 3.535 100.00%

58%

19%
4%

9%

10%
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Kjarasamningar 
Í stóru félagi eins og VM sem er með marga kjarasamninga er ávallt mikið að gera í kringum 

kjarasamninga. Í ár var skrifað undir tvo kjarasamninga. Annar samningurinn var við ÍSAL en 

hinn kjarasamningurinn við Kerfóðrun. 

Skrifað var undir kjarasamning við ÍSAL 23. júní og gildir hann til loka árs 2026. Það var 

ánægjulegt að skrifa undir svo langan kjarasamning við ÍSAL þar sem margar og harðar 

kjaralotur hafa farið fram þar síðustu ár. Samningurinn fól í sér launahækkanir fyrstu tvö 

árin, tengingu launahækkana við vísitölur næstu fjögur ár þar á eftir auk styttingar vinnu-

vikunnar.  Samningurinn við Kerfóðrun var í öllum meginatriðum svipaður samningnum í 

ÍSAL. Það er ánægjulegt að á þessum tveimur vinnustöðum eru núna langir samningar í gildi 

enda tekur það á fyrir starfsmenn að þurfa að vera í endalausum kjaralotum. Eiga trúnaðar-

Skipting félagsmanna  
eftir landsvæðum 2021
Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Austurland 158 4,47%

Norðurland 339 9,59%

Vesturland og Vestfirðir 306 8,66%

Höfuðborgarsvæðið 2057 58,19%

Suðurland og Reykjanes 675 19,09%

Samtals 3.535 100.00%

Kjarasamningar VM

Skrifað var undir 

kjarasamning við ÍSAL 

23. júní og gildir hann 

til loka árs 2026. Það 

var ánægjulegt að 

skrifa undir svo langan 

kjarasamning við ÍSAL 

þar sem margar og 

harðar kjaralotur hafa 

farið fram þar síðustu ár. 

https://vm.is/kaup-og-kjor/kjarasamningar-vm
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mennirnir á báðum stöðum miklar þakkir og hrós skilið fyrir að standa vaktina vel í þessum 

samningum. 

Kjaralota sjómanna á fiskiskipum er því miður enn í gangi. Fundað hefur verið í húsakynn-

um ríkissáttasemjara reglulega auk þess sem undirnefndir hafa verið að störfum. Stéttarfélög 

sjómanna hafa staðið saman í gegnum deiluna og nánast talað sem einn maður á þessum 

fundum. Það er ánægjulegt að finna þann takt sem við höfum náð. 

Sjómannafélögin lögðu í sameiningu fram tilboð til útgerðarmanna, sem var hóflegt og 

sanngjarnt. Að kauptrygging yrði hækkuð líkt og lífskjarasamningarnir, að sjómenn fengju 

það sama greitt í lífeyrissjóð og annað launafólk og að fiskverð yrði gegnsærra. Útgerðar-

menn höfnuðu þessu tilboði og eru algjörlega ófærir að ræða um neitt nema að sjómenn 

greiði sjálfir fyrir hækkun sína í lífeyrissjóð. Það mun VM undir stjórn núverandi formanns 

aldrei samþykkja. Það er ljóst að strax þarf að klára kjarasamning vegna sjómanna á fiski-

skipum. Að kauptrygging hafi ekki hækkað síðan 2019 gerir það að verkum að vélstjórar, sem 

vinna um borð í skipunum á milli túra, eru oft launalægstu mennirnir um borð, þrátt fyrir að 

stjórna því sem þar er gert. Þetta er óboðleg staða og við það verður ekki unað lengur.

Hafinn er undirbúningur fyrir kjarasamningagerð ársins. Almenni kjarasamningur VM og 

SA er laus 1. nóvember ásamt öllum samningum í orkugeiranum. Fagfélögin á Stórhöfða hafa 

nú þegar gengið frá ráðningu hagfræðings til þess að undirbúa okkur fyrir þessar viðræður. 

Send verður út könnun um hvað leggja eigi áherslu á í komandi kjaraviðræðum auk þess 

sem fulltrúaráð og samninganefndir munu koma að gerð kröfugerða með beinum hætti. 

Við komum inn í þetta kjarasamningaár vel undirbúin og ætlum að gera hlutina betur með 

faglegum hætti. 

Að kauptrygging hafi 

ekki hækkað síðan 

2019 gerir það að 

verkum að vélstjórar, 

sem vinna um borð í 

skipunum á milli túra, 

eru oft launalægstu 

mennirnir um borð, 

þrátt fyrir að stjórna 

því sem þar er gert. 

Þetta er óboðleg staða 

og við það verður ekki 

unað lengur.



Kannanir 
Kjarakönnun á meðal félagsmanna VM sem starfa í landi stóð yfir dagana 6. október til 6. desember 
2021. Könnunin var blanda af net- og símakönnun. Þeir sem eru á netfangalista félagsins fá könnun-
ina senda en hringt var í þá sem ekki eru á netfangalista. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá 
um framkvæmd könnunarinnar sem tók til septemberlauna árið 2021. Alls tóku 691 félagsmenn þátt í 
könnuninni, af 1.982, sem gerir um 34,8% svarhlutfall. 

Vegna samninga um styttri vinnuviku var spurningum um dagvinnutímalaun og fjölda 
vinnustunda í dagvinnu á mánuði bætt í könnunina á síðasta ári og verða þær fastur liður í 
könnuninni héðan í frá, svo vinna megi upplýsingar um tímalaun í dagvinnu.

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

Meðaltímalaun safnsins mældust kr. 3.756 en mældust kr. 3.586 í síðustu könnun sem þýðir 
4,7% hækkun milli ára.

Upplýsingar um heildargreiðslur eru vandmeðfarnar fyrir svo fjölbreyttan hóp sem hér um 
ræðir. Vinnufyrirkomulag og launakerfi eru mismunandi þar sem um er að ræða bæði dag- og 
vaktavinnufólk, auk þess sem laun þess eru ýmist pakkalaun eða samsett. Árið 2021 mældist 
meðaltal heildargreiðslna allra þátttakenda kr. 880.000 og meðalvinnustundafjöldi á viku var 
42 klst. Árið 2020 var meðaltal heildargreiðslna allra þátttakenda kr. 856.000 og meðalvinnu-
stundafjöldi á viku var þá 43 klst.

Í könnunum í ár og í fyrra var spurt hvort búið væri að semja um styttingu vinnuvikunnar, 
með valmöguleikum: Já, nei en viðræður í gangi og nei og engar viðræður verið. Svörin bæði 
árin eru í töflunni hér að neðan. 

Svör Ár 2021 Ár 2020
Já 57,7% 5,8%

Nei, en viðræður í gangi 9,8% 14,7%

Nei og engar viðræður verið 32,5% 39,4%

Í ár var spurningum um þjónustu félagsins bætt í könnunina, þar sem þátttakendur voru spurðir 
hvort þeir hafi nýtt sé einhverja þjónustu félagsins á síðustu 12 mánuðum og hve ánægðir eða 
óánægðir þeir voru með þjónustuna. Í svörunum kom fram að 57,7% höfðu nýtt sér þjónustu 
félagsins og einungis 4% svarenda voru frekar eða mjög óánægðir.

17Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 2 1
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Orlofssjóður VM 
Orlofssjóður VM rekur 35 orlofshús allt árið um kring og 40 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 2010 - 2021

Nýting allt árið (01.01. - 31.12) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Reykjavík Mánatún  0 0 87,55 91,32 90,68 86,76 84,52 91,69 88,58 89,32 58,88 68,08%

Reykjavík Mánatún sjúkraíbúð  0 48,6 61,1 54,25 58,63 57,38 59,45 56,71 54,25 66,12 60,82%

Ölfusborgir við Hveragerði 59,98 67,12 54,75 72,14 57,75 55,53 54,10 55,16 55,07 60,73 47,27 64,75%

Syðri-Reykir Bláskógabyggð 61,41 61,74 60,79 63,01 59,18 62,19 60,25 57,53 51,37 54,11 55,6 70,68%

Laugarvatn - stór raðhús 48,37 54,85 49,79 52,47 46,58 46,85 46,99 38,77 31,23 32,74 45,9 67,95%

Laugarvatn - lítil raðhús 39,3 36,76 38,41 35,73 24,73 24,83 27,70 22,23 20,65 22,19 24,66 37,50%

Laugarvatn sérhús 2, 4 og 6 53,29 59,05 62,55 60,2 53,49 48,36 37,16 40,48 42,33 47,33 44,44 55,43%

Laugarvatn sérhús 8 ,10 ,12 og 14       44,00 60,42 55,00 61,64 54,72 79,45%

Klifabotn í Lóni 30,17 36,36 31,27 30,69 28,49 29,32 21,86 30,41 30,96 24,11 28,69 34,25%

Úlfsstaðir 28,18 25,68 45,41 41,09 37,81 36,44 40,16 40,00 56,67 41,37 33,61 50,96%

Furulundur á Akureyri 74,71 75,32 67,5 74,89 76,71 80,82 75,50 61,37 66,67 74,43 46,9 53,29%

Furulundur á Akureyri, sjúkraíbúð         20,27 60,73 21,04 31,23%

Svignaskarð í Borgarfirði 57,95 50,43 57,16 55,21 55,62 53,56 54,37 43,01 41,51 51,23 43,31 50,00%

Vika að eigin vali 26,69 29,66 50,93 82,48 89,72 65,10 98,00 100,00 100,00 92,71 74,00 58,49%

Orlofsaðstaða

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. 

https://vm.is/orlofsadstada
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Stjórn og varastjórn 
Frá aðalfundi 2021 til aðalfundar 2022 voru haldnir 9 stjórnarfundir. 

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

Ávallt er lögð áhersla á 

uppbyggingu félagsins 

með bættum rekstri 

á öllum sviðum og 

aukinni þjónustu við 

félagsmenn.
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Viðburðadagatal
2021

14. apríl ................................................Fundur IndustriAll – fjarfundur

15. apríl .................................................Fundur IndustriAll - fjarfundur

30. apríl ................................................Aðalfundur VM 

11. júní ..................................................Útgáfa Sögu netagerðar á Íslandi

06. ágúst ..............................................Golfmót VM

26. ágúst ...............................................Ferð eldri félaga

01. nóvember ........................................Fundur NMF 

02. nóvember........................................Fundur NMF

30. nóvember  .......................................Fundur IndustriAll - fjarfundur

01. desember ........................................Fundur IndustriAll - fjarfundur

22. desember ........................................Félagsfundur í Vestmannaeyjum 

22. desember ........................................Félagsfundur á Höfn 

26. desember ........................................Félagsfundur á Ísafirði

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

27. desember  ........................................Félagsfundur á Akureyri

28. desember ........................................Fundur með vélstjórum á fiskiskipum í Reykjavík.
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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 VM var kallað saman 10. febrúar 2022 í sal Fagfélaganna á Stórhöfða í Reykjavík.

Tilefni fundarins var samstarfssamningur sex iðnfélaga og sambanda sem staðsett eru á 

Stórhöfða 29 til 31 í Reykjavík. Að samningnum standa eftirtalin félög og sambönd:

VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna

RSÍ - Rafiðnaðarsamband Íslands

FIT - Félag iðn- og tæknigreina

Byggiðn - Félag byggingamanna

MATVÍS - Matvæla- og veitingafélag Íslands

Samiðn – samband iðnfélaga

Samningurinn varðar rekstrarfélag sem fengið hefur nafnið 2F - Hús fagfélaganna. Undanfarið 

hafa iðnfélögin á Stórhöfða haft samstarf um gerð kjarasamninga og komið sameiginlega að 

hagsmunamálum iðnaðarmanna. Með samningnum er verið að formgera samstarfið í sameigin-

legu húsnæði og samstarfi um rekstrarþætti félaganna ásamt sameiginlegu kjarasviði. Félagið (2F) 

byggir á gömlum grunni. Iðnfélögin FIT, Byggiðn og Samiðn ráku samskonar félag þegar þessi 

félög voru í Borgartúni. Þegar þau fluttu starfsemi sína á Stórhöfða 31 var félagið 2F stofnað, þegar 

Samningurinn varðar 

rekstrarfélag sem 

fengið hefur nafnið 

2F - Hús fagfélaganna. 

Undanfarið hafa 

iðnfélögin á Stórhöfða 

haft samstarf um gerð 

kjarasamninga og 

komið sameiginlega 

að hagsmunamálum 

iðnaðarmanna. 
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RSÍ og MATVÍS gerðust aðilar að samstarfinu. Samningurinn, sem nú liggur fyrir, er því endurnýj-

aður samningur þar sem VM gengur einnig í samstarfið.

Elmar Hallgríms Hallgrímsson, framkvæmdastjóri 2F, og Benóný Harðarson, forstöðumað-

ur kjaradeildar 2F, kynntu verkefni Húss fagfélaganna.

Markmiðið er að styrkja þau iðnaðarfélög og sambönd sem eiga Hús fagfélaganna og efla 

fagmennsku með meiri sérfræðiþekkingu og sterkara baklandi. Samanlagt eru félagsmenn 

iðnfélaganna um 20 þúsund.

Félaginu er ætlað að gefa iðnfélögunum sterkari sameiginlega ásýnd, sem hefur verið 

sundruð gagnvart t.d. opinberum aðilum og innan ASÍ, og með því móti ná betri aðgangi að 

stjórnsýslunni og hagsmunaaðilum. 

Elmar tiltók einnig atriði sem ákveðið er að 2F mun ekki gangast fyrir.

•	 Það á ekki að færa samningsumboð félaganna til Húss fagfélaganna. 

•	 Samningsumboðið liggur hjá hverju félagi/sambandi, hér eftir sem hingað til.

•	 Það á ekki að sameina sjóði:

•	 Sjúkra-, félags-, orlofs-, sambands-, menningar-, eftirmenntunar- og vinnudeilna-

sjóðir verða áfram staðsettir hjá félögunum.

•	 Það er ekki verið að sameina félögin sem koma að samstarfinu.

Benóný Harðarson kynnti verkefni kjaradeildar fagfélaganna.

Verkefni kjaradeildar 2F verða að: svara fyrirspurnum vegna kjarasamninga, vinna 

að undirbúningi og gagnasöfnun fyrir kjaraviðræður, vinna við frágang kjarasamninga, 

innheimta launakröfur ásamt fræðslu og utanumhaldi trúnaðarmanna, félagsmanna og 

samninganefnda.

Fulltrúaráð VM er skipað 61 félagsmanni VM og var þeim sent fundarboð. Af þeim mættu 

19 á fundinn. Samningurinn var samþykktur með 17 atkvæðum gegn atkvæðum tveggja 

fundarmanna.

Orlofsnefnd VM 
Ástand flestra orlofshúsa félagsins er komið í ásættanlegt horf og stöðugt er unnið að viðhaldi 

þeirra. 

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.                                                     

Laganefnd félagsins mun leggja fram breytingartillögur fyrir fundinn.    

Í laganefnd sitja: Jónas Þór Jónasson lögmaður VM sem er formaður, Trausti Ingólfsson og 

Vilhjálmur Vilhjálmsson.

Verkefni kjaradeildar 

2F verða að: svara 

fyrirspurnum vegna 

kjarasamninga, vinna 

að undirbúningi 

og gagnasöfnun 

fyrir kjaraviðræður, 

vinna við frágang 

kjarasamninga, 

innheimta launakröfur 

ásamt fræðslu 

og utanumhaldi 

trúnaðarmanna, 

félagsmanna og 

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

Tengiliðir VM eru: 
Grundarfjörður: Þröstur Auðunsson

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. 

Trúnaðarmenn

Trúnaðarmenn 

gegna mikilvægu 

hlutverki. Þeir eru 

fulltrúar félagsins á 

vinnustað og talsmenn 

starfsmanna.

https://vm.is/um-vm/trunadarmenn
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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 hefur verið haldið síðasta föstudag í mánuði frá september til mars, að desember undan-

skildum. Jón Sigurðsson félagsmaður okkar hefur haft umsjón með kaffinu síðustu ár. 

Ákveðið hefur verið að á árinu 2022 verði kaffið síðasta fimmtudag í mánuði kl. 14:00.

FERð ELdRi FéLAgA VM 

Ferð eldri félaga VM var farin þann 26. ágúst. Farin var dagsferð um Reykjanesið þar sem m.a. var 

stiklað á stóru um ævi Hallgríms Péturssonar, mesta sálmaskálds Íslendinga, en hann þjónaði 

sem prestur í Hvalsnessókn á árunum 1644 til 1651. Lagt var af stað frá Stórhöfða um klukkan 

tíu um morguninn og þaðan ekið með um 50 manns í rútu sem leið lá í gegnum miðbæ 
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Hafnarfjarðar og þaðan um Vatnsleysuströnd áður en haldið var í Hvalsneskirkju. Veðrið 

lofaði góðu þegar lagt var af stað úr Reykjavík og hélst þannig allan daginn. Eftir viðkomu í 

Hvalsneskirkju var haldið í Röstina við Garðskagavita þar sem snæddur var hádegisverður. 

Eftir máltíðina var svo haldið að Gunnuhver og Brimkatli og stoppað þar í góða stund áður en 

haldið var í kaffisamsæti í Bryggjunni í Grindavík.

Gunnuhver
Rétt austan við Reykjanesvita er mikið jarðhitasvæði, eitt af mörgum á Reykjanesi. Gunnuhver er 

þekktasti hverinn þar en hann mun draga nafn sitt af Guðrúnu nokkurri sem gekk aftur og olli 

miklum usla á svæðinu þar til að Eiríki Magnússyni, presti í Vogsósum, tókst að koma draugnum 

fyrir með því að senda hann í hverinn

Brimketill
Þjóðsaga ein segir frá nátttröllinu Oddnýju sem bjó í Háleyjabungu, rétt vestan við Brimketil, ásamt 

Hróari manni sínum og syni þeirra Sölva. Eina nóttina fór hún út að Ræningjaskeri rétt austan við 

Brimketil til að ná í hvalhræ sem hafði rekið að landi. Í bakaleiðinni hvíldist hún og baðaði sig í Brimkatli. 

Þegar hún hélt loks heim á leið komst hún ekki langt þar sem sólin kom upp um það leyti. Varð hún 

því að steini og sást þarna lengi sem hár bergdrangur, sem sjórinn braut smám saman niður. Brimketill 

hefur því einnig verið nefndur Oddnýjarlaug í höfuðið á nátttröllinu.

Bryggjan er notalegt kaffihús, sem og veitingastaður, staðsettur á bryggjunni við hliðina 

á Grindavíkurhöfn í gömlu netagerðinni. Þar fengum við hann Aðalgeir Jóhannsson neta-

gerðarmann til að segja okkur sögur úr Grindavík. Eftir vel heppnaða og skemmtilega ferð var 

svo komið á Stórhöfðann um hálf sex.

Bryggjan er notalegt 

kaffihús, sem og 

veitingastaður, 

staðsettur á bryggjunni 

við hliðina á 

Grindavíkurhöfn í 

gömlu netagerðinni. 

Þar fengum við hann 

Aðalgeir Jóhannsson 

netagerðarmann til að 

segja okkur sögur úr 

Grindavík.
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1. maí 
Annað árið í röð og í annað skipti síðan 1923 gat íslenskt 

launafólk ekki safnast saman 1. maí til að leggja áherslu á 

kröfur sínar, vegna samkomutakmarkana vegna covid. Eins og 

í fyrra var brugðist við 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. 

Landsþekktir tónlistarmenn, skemmtiatriði og hvatningarorð 

frá forystu verkalýðshreyfingarinnar einkenndu þennan 

viðburð. „Það er nóg til“ var yfirskriftin að þessu sinni. 
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Starf VM innan beinnar 
aðildar og ASÍ 
Félög með beina aðild að ASÍ, utan landssambanda, eru fimm: Flugfreyjufélag Íslands, 

MATVÍS, Mjólkurfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag leiðsögumanna og VM – Félag vél-

stjóra og málmtæknimanna. Félag hársnyrtisveina sameinaðist Félagi iðn- og tæknigreina í 

lok nóvember.

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 sett rafrænt 21. október 2020 við óvenjulegar aðstæður 

vegna heimsfaraldurs. Þar voru afgreidd kjarnaatriðin, samkvæmt lögum ASÍ, en þinginu svo fre-

stað fram á vor og átti þá að fara í málefnavinnu. Þá var heldur ekki hægt að halda þingið vegna 

samkomutakmarkana og þinginu aftur frestað þar til í september. Enn voru í gildi samkomutak-

markanir og ekki hægt að halda framhaldsþingið með venjubundnu sniði og þeirri nálægð og 

samvinnu sem málefnaþing krefst.

Af þeim sökum þótti miðstjórn ASÍ ekki forsvaranlegt að halda þingstörfum til streitu og 

ákvað að frekari þingstörfum yrði aflýst og þinginu slitið.

Sólveig Anna Jónsdóttir sagði af sér sem formaður Eflingar 1. nóvember og einnig sem 2. 

varaforseti ASÍ sem og öllum trúnaðarstörfum fyrir ASÍ. Þá var Halldóra Sigríður Sveinsdóttir, 

formaður Bárunnar stéttarfélags á Selfossi, kosin 3. varaforseti og Ragnar Þór Ingólfsson, 

sem hefur gegnt embætti 3. varaforseta, tók við embætti 2. varaforseta. 

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. Þá er Guðmundur Helgi Þórarinsson varamaður í stjórn.

Hátíð hafsins við gömlu höfnina féll niður í ár eins og síðasta ár. Hins vegar var hefðbundin 

dagskrá Sjómannadagsráðs höfuðborgarsvæðisins haldin með lítils háttar takmörkunum 

á sjómannadaginn, sunnudaginn 6. júní frá kl. 10 til 15 með minningarathöfn um drukkn-

aða og týnda sjófarendur, sjómannamessu, heiðrun sjómanna og útvarpsviðtali um sögu 

Sjómannadagsráðs.

Sjómannadagsráð er m.a. eigandi Hrafnistuheimilanna sem starfrækir í dag átta hjúkrunarheim-

ili í fimm sveitarfélögum á suðvesturhorni landsins, og íbúðaleigufélagsins Naustavarar sem 

á og rekur ríflega 260 leiguíbúðir fyrir sextíu ára og eldri á höfuðborgarsvæðinu. Hrafnista er 

ein stærsta heilbrigðisstofnun landsins og rekur um fjórðung allra hjúkrunarrýma á landinu. 

Íbúar heimilanna eru alls um 800 og dagdvalargestir á fjórða hundrað. Um 1.700 manns vinna á 

Hrafnistu sem skipar henni á bekk með fjölmennari vinnustöðum landsins þar sem þjónusta er 

veitt allan sólarhringinn alla daga ársins. Sjómannadagsráð

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. 

https://sjomannadagsrad.is/
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Hálfdan Henrysson lét af störfum sem formaður Sjómannadagsráðs að eigin ósk 1. september. 

Hann hafði þá starfað óslitið með Sjómannadagsráði í 34 ár. Hálfdani er þakkað fyrir langt og 

farsælt starf. Við störfum hans tók Aríel Pétursson, varaformaður Sjómannadagsráðs. Aríel er 

menntaður í skipstjórnarfræðum frá Stýrimannaskólanum í Reykjavík og frá Sjóliðsforingjaskóla 

danska sjóhersins í Kaupmannahöfn þaðan sem hann útskrifaðist 2020.

Viðurkenning á  
sjómannadaginn 2021

NEiSTiNN 

Tryggingamiðstöðin hf. og VM – félag vélstjóra og málmtækni-

manna veittu í tuttugasta og áttunda sinn viðurkenningu fyrir 

fyrirmyndar yfirvélstjórastörf á sjómannadag. Viðurkenninguna 

hlaut að þessu sinni Sævar Rafn Guðmundsson, yfirvélstjóri á 

Ásgrími Halldórssyni SF-250.

Sævar er fæddur 20. mars 1972 í Reykjavík. Foreldrar hans eru 

þau Guðmundur Sigurðsson og Vilborg Jóhannsdóttir. Sævar 

lauk barnaskóla á Hornafirði árið 1988 og fjórða stigi Vélskóla 

Íslands árið 1998. Hann lauk sveinsprófi í vélvirkjun árið 2002 

eftir starfsþjálfun hjá fyrirtækjunum Kælingu ehf. og Vélsmiðj-

unni Foss ehf.

Tímabilið frá 1993 til 1998 starfaði Sævar sem vélstjóri og há-

seti á ýmsum skipum. Árin 2000 til 2006 starfaði hann sem fyrsti 

og yfirvélstjóri á Ásgrími Halldórssyni SF-250. Frá árinu 2008 

hefur Sævar verið yfirvélstjóri á skipi með sama nafni, Ásgrími 

Halldórssyni SF-250, sem kom til landsins það ár.

HEiðRuN Á SjóMANNAdAgiNN Í REyKjAVÍK 

Vegna fjöldatakmarkana var heiðrunarathöfn Sjómannadagsráðs höfuðborgarsvæðisins með 

óhefðbundnu sniði í ár og var athöfnin haldin í þjónustumiðstöðinni Sléttunni á Sléttuvegi. Að 

venju tilnefndi VM fulltrúa sem Sjómannadagsráð heiðrar á sjómannadaginn. Að þessu sinni voru 

tveir heiðraðir, Benedikt Svavarsson og Jón Bjarnason. 

Benedikt Svavarsson er fæddur 9. maí 1949 í Reykjavík. Benedikt er giftur Birnu Ketils-

dóttur.

Benedikt er með 2. stig frá Vélskóla Íslands. Hann byrjaði til sjós á togaranum Hauki 1966, 

var 2. vélstjóri á Keflvíkingi, Jóni Garðari GK o.fl. Byrjaði hjá Landhelgisgæslunni í maí 1972, 

fyrst á Árvakri, síðan á öllum skipum gæslunnar. Einnig á Hval 9 sem tekinn var leigunámi. 

Ásamt störfum sínum sem vélstjóri hjá gæslunni vann hann líka við köfun, við að skera úr 
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skrúfum og þvíumlíkt. Hann hefur því miður ekki 

tölu á fjölda árekstra og klippinga á breskum og 

þýskum togurum, bæði við útfærslu landhelginn-

ar í 50 og 200 mílur. 

Jón Bjarnason er fæddur 11. mars 1948 í Reykja-

vík. Jón er giftur Hólmfríði Hafberg.

Jón lauk vélvirkjanámi frá Landssmiðjunni 

1970 og varð vélfræðingur frá Vélskóla Íslands 

1973. Vann með skóla tvö sumur í stjórnstöð 

Hitaveitu Reykjavíkur v. Grensásveg.

Vann hjá Eimskipafélagi Íslands sem vélstjóri á 

MS Selfossi 1973-1976.

Síðan hjá Ögurvík hf., fyrst vélstjóri á bv. 

Ögra RE 72 1976-1978, þá yfirvélstjóri á bv. Vigra 

RE-71 1978-1992. Eftirlit með lengingu á skipum 

Ögurvíkur 1983 í Gdynia í Póllandi. 

Eftirlit með nýsmíði á vinnsluskipinu Vigra 1992 í Flekkefjord Noregi og vélstjóri á honum 

1992- 2017.        

Benedikt SvavarssonJón Bjarnason
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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 

MöNNuNARNEFNd SKipA   

Ekkert lát er á ásókn útgerðarmanna í að losna við vélavörð af þeim skipum þar sem krafa er um 

slíka stöðu. VM hefur hafnað öllum slíkum beiðnum og telur að þó vélarrúm geti verið tímabundið 

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

fiskiskipi og því alls óvíst að reglur um hvíldartíma verði haldnar. Fulltrúar sjómanna telja að 

nefndin eigi að horfa til heildarmönnunar skipsins og þeirra verkefna sem þarf að vinna um borð 

hverju sinni. 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.

Fyrir Alþingi liggur frumvarp að lögum um mönnun skipa, þar sem setja á ein lög um 

mönnun allra skipa. Meðal ákvæða í frumvarpinu er að undanþágu- og mönnunarnefnd 

verði lagðar niður og Samgöngustofa sinni verkefnum nefndanna. Sjómannafélögin hafa 

mótmælt þessu harðlega í umsögnum sínum um frumvarpsdrögin. 

uNdANþÁguNEFNd 

Umsóknum um undanþágur hefur fækkað flest undanfarin ár og tengist það eflaust fækkun 

skipa og þar með stöðugildum í skipaflotanum, en jafnframt hefur þessi fækkun leitt til þess að 

æ erfiðara er fyrir nýútskrifaða vélstjóra að safna siglingatímum. Undanfarin þrjú ár hafa engar 

undanþágur verði gefnar í stöðu yfirvélstjóra.

Samkvæmt ársskýrslu undanþágunefndar fyrir árið 2021 bárust undanþágunefnd 132 beiðnir 

um undanþágur fyrir vélstjóra og voru 124 samþykktar. Samsvarandi tölur fyrir árið 2020 eru að þá 

bárust 125 beiðnir um undanþágur og voru 108 samþykktar. 

ÚRSKuRðARNEFNd uM FiSKVERð 

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

fiskitegundum sem kjarasamningur sjómanna kveður á um. 

Fiskverð úrskurðarnefndar byggist á vegnu meðalverði á fiskmörkuðum og afla í beinni 

sölu. Þrátt fyrir nýtt forsendumódel, með styttra viðmiðunartímabili auk viðmiðs við 

afurðaverð, er ekki samræmi milli verðs úrskurðarnefndar og verðs á mörkuðum. Helsta 

skýringin er að of lítill hluti aflans fer á fiskmarkað og því vegur markaðsverð svo lítið í 

módelinu. 

Á árinu fór af stað vinna við að endurskoða stærðarkúrfu sem stuðst er við í útreikning-

um á verði úrskurðarnefndar.

Verði á rækju var vísað til úrskurðarnefndar sjómanna og útvegsmanna og féll úrskurður 

nefndarinnar sjómönnum í vil.

Samkvæmt ársskýrslu 

undanþágunefndar 

fyrir árið 2021 bárust 

undanþágunefnd 132 

beiðnir um undanþágur 

fyrir vélstjóra og 

voru 124 samþykktar. 

Samsvarandi tölur fyrir 

árið 2020 eru að þá 

bárust 125 beiðnir um 

undanþágur og voru 

108 samþykktar. 
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Lífeyrissjóðir 
félagsmanna VM 
VM á fulltrúa í fulltrúaráðum lífeyrissjóða félagsmanna og stjórnarmann í Lífeyrissjóði Vest-

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

félagsmenn eru dreifðir á marga lífeyrissjóði um allt land. 

Birta lífeyrissjóður

n   Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM tíu fulltrúa.

Þá er Guðni Gunnarsson í stjórn fulltrúaráðs launamanna. 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 Norðurlanda-, 

Evrópu- og alþjóðlegu samstarfi. 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). Fundað er tvisvar sinnum á ári og í ár voru báðir fundirnir fjarfundir.
Lífeyrissjóðir

Flestir félagsmenn  

eru í Birtu lífeyrissjóði 

og Gildi lífeyrissjóði, 

auk þess sem 

félagsmenn eru 

dreifðir á marga 

lífeyrissjóði  

um allt land. 

https://www.vm.is/kaup-og-kjor/lifeyrissjodur
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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 covidfaraldursins. 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) 

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.

Í gegnum árin hefur sambandið fundað tvisvar á ári, á vorin og haustin. Undanfarin tvö ár 

hefur það ekki gengið sem skyldi vegna covidfaraldursins. Í apríl 2021 var haldinn fjarfundur 

en dagana 1. og 2. nóvember var fundað hér á Íslandi.

Fundir Norræna vélstjórasambandsins eru mjög fræðandi um málefni vélstjóra á Norð-

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

ráðsins og í samskiptum við fulltrúa norrænu félaganna milli funda. Norska vélstjórafé-

lagið heldur úti fulltrúa sem tekur mikinn þátt í vinnu alþjóðastofnana um m.a. kröfur til 

þekkingar áhafna og öryggis skipa. Áberandi er að stofnanirnar vinna að kröfum fyrir nýja 

orkugjafa og mannlaus skip og einnig er unnið að endurskoðun á Alþjóðasamþykkt um 

menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna á fiskiskipum (STCW-F samþykkt-

inni).MNF

http://www.nmfnordic.com/
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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 þar sem umsjón allra ráðanna 

var flutt til Menntamálastofnunar í byrjun árs 2021. Menntayfirvöld hafa lagt mikla áherslu á 

gerð rafrænna ferilbóka og hefur Menntamálastofnun yfirumsjón með verkefninu. Hlutverk 

starfsgreinaráðanna í verkefninu var að yfirfara eldri hæfnikröfur og finna einstaklinga sem 

höfðu þekkingu og yfirsýn til að skilgreina verkefni og verkþætti sem nemar eiga að leysa í 

vinnustaðanámi og starfsþjálfun. Rafrænar ferilbækur fyrir vélvirkjun, rennismíði og blikk-

smíði eru komnar á vef Menntamálastofnunar og ferilbók um stálsmíði er að klárast. Eftir er 

að vinna ferilbók fyrir veiðarfæratækni og vélstjórn. Hvað vélstjórnina varðar er gert ráð fyrir 

að þjálfun um borð í skipi byggist alfarið á þjálfunarhandbókum sem gefnar hafa verið út í 

tengslum við STCW samþykktina.

Samkvæmt nýrri reglugerð um vinnustaðanám bera skólar ábyrgð á vinnustaðanámi 

og starfsþjálfun nema. Á vegum ráðuneytisins, skóla, Rafmenntar og Iðunnar er unnið að 

rafrænum vettvangi þar sem fyrirtæki, sem hafa áhuga á að taka nema, geta skráð sig og 

nemendur geta leitað í til að finna nemapláss.

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.

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 í 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. 

Starfsgreinaráð

Breytingar hafa orðið 

á starfsumhverfi 

starfsgreinaráðanna 

þar sem umsjón allra 

ráðanna var flutt til 

Menntamálastofnunar 

í byrjun árs 2021. 

Menntayfirvöld hafa 

lagt mikla áherslu 

á gerð rafrænna 

ferilbóka og hefur 

Menntamálastofnun 

yfirumsjón með 

verkefninu. 

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/nanar-um-nefnd/?itemid=001d9a86-4215-11e7-941a-005056bc530c
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Skólamál 
NEMAR Í VéL- Og MÁLMTæKNi Og NETAgERð 

Tólf skólar á landinu bjóða nám í vélstjórn, málmiðnum og netagerð. Í ár bárust ekki upplýsingar 

um fjölda nemenda frá Tækniskólanum og nýjustu tölur því ekki samanburðarhæfar við þær eldri.

ÚTSKRiFAðiR NEMAR ÚR VéL- Og MÁLMTæKNiNÁMi 

Nokkuð er um að skólar keyri sameiginlegt grunnnám fyrir vélstjórnar- og málmtæknibrautir og 

bifvélavirkjun.

Útskrifaðir Árið 2021 Árið 2020 Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017

Vélavarðanám  49 66 9 23

Vélstjórn A-nám 14 9 38 15 35

Vélstjórn B-nám 15 27 29 15 37

Vélstjórn C-nám 6 5 5 2 1

Vélstjórn D nám 14 36 43 53 47

Grunndeild málmiðna  66 111 17 29

Rennismíði 3 8 7 13 11

Stálsmíði 10 18 8 7 17

Vélvirkjun 51 62 75 48 72

Netagerð 2 0 5 2 2

Blikksmíði 6 15 10 0 3

Málmsuða 0 7 0 6 0

Samtals 121 302 397 187 277

SKRÁðiR NEMENduR Á VORöNN 

Nemendur á vélstjórnarbrautum eru skráðir á viðkomandi brautir og mismunandi er hve langt þeir 

eru komnir.  

Nám Árið 2022 Árið 2021 Árið 2020 Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017

Vélavörður   1 4 8 

Vélstjórn A-nám 22 42 52 69 111 117

Vélstjórn B-nám 79 128 117 98 97 87

Vélstjórn C-nám 21 87 49 10 10 8

Vélstjórn D-nám 8 44 72 114 146 167

Grunndeild málmiðna 134 136 162 150 105 186

Rennismíði 34 22 14 17 26 27

Stálsmíði 37 47 47 46 29 27

Vélvirkjun 119 167 154 179 156 125

Netagerð 17 13 20 0 10 6

Blikksmíði 22 23 34 30 15 5

Málmsuða     2 

Samtals 493 709 722 717 715 755Tækniskólinn

https://tskoli.is/
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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 104 sveinar í málmiðn-

greinum og netagerð á árinu 2021 og skiptast eftir iðngreinum sem hér segir:

Iðngrein Árið 2021 Árið 2020 Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017 Árið 2016 Árið 2015

Blikksmíði 8 4 11 4 7 4 8

Netagerð   3 3 5 4 2

Rennismíði 4 2 12 7 6 7 10

Stálsmíði 13 13 9 11 4 5 5

Vélvirkjun 79 79 92 77 74 99 75

Samtals 104 98 127 102 96 119 100

NÁMSSAMNiNgAR

Á árinu 2021 voru 150 námssamningar í málmiðngreinum og netagerð staðfestir.

Iðngrein Árið 2021 Árið 2020 Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017 Árið 2016 Árið 2015

Blikksmíði 9 6 11 9 9 5 18

Netagerð 5 2 7 2 11 4 4

Rennismíði 4 3 7 10 5 7 11

Stálsmíði 12 9 11 11 13 8 10

Vélvirkjun 120 71 82 79 89 90 96

Samtals 150 91 118 111 127 114 139

Fræðslusetrið 

annast einnig ýmsa 

þjónustu fyrir 

sveinsprófsnefndir og 

nemaleyfisnefndir.
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MÁLM- Og VéLTæKNiSVið iðuNNAR FRæðSLuSETuRS 

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

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. 

Covidfaraldurinn hefur haft áhrif á námskeiðahald sviðsins undanfarin tvö ár. Brugðist var við 

aðstæðum vegna faraldursins á ýmsan hátt. Fyrstu viðbrögð voru að leita uppi og koma á framfæri 

námskeiðum sem til eru á netinu. Á YouTube er til dæmis gríðarlegt magn af alls konar upplýsingum 

og fróðleik. Síðan fóru starfsmenn IÐUNNAR að vinna að upptökum á stuttum fræðslumyndbönd-

um sem eru á YouTube rás IÐUNNAR fræðsluseturs. Einnig var boðið upp á nokkur fjarnámskeið 

án gjalds. Árið 2021 var námskeiðahald einnig erfitt vegna faraldursins. Brugðist var við með því 

að halda námskeiðin á netinu og voru um 90% námskeiðanna haldin sem fjarnámskeið. Einnig 

var unnið áfram að upptökum á stuttum fræðslumyndböndum og voru sex fræðslumolar og sex 

hlaðvörp tekin upp, auk þess sem samstarf við Rafmennt og Vinnueftirlitið var aukið. 

Árið 2021 hélt Málm- og véltæknisvið iðuNNAR eftirtalin námskeið:

Námskeið Fjöldi námskeiða Fjöldi nemenda

Autocad/ Inventor 12 62

Fyrirtækjanámskeið 15 55

Iðntölvustýringar 2 9

Vinnuvélar frumnámskeið 3 9

Rafmagnsfræði 1 4

Smurolíur 1 3

Suðunámskeið 4 19

Suðusmiðja 1 7

Suðuþjálfun í fyrirtækjum 15 50

Undirbúningsnámskeið fyrir sveinspróf 6 62

Kælitækni grunnur 1 9

Kælitækni, mat og vottun 3 12

Endurhleðsla skothylkja 2 19

Rafstöðvar, varaaflstöðvar 1 33

Afréttingar 1 9

Suðupróf 10 90

Hraðastýringar 1 3

Umhirða katla 2 9

Efnanotkun og áhættumat 1 4

Lóðningar 1 7

Sjónskoðun málmsuðu 1 7

Vetni - Frónius 1 16

Vinna í lokuðum rýmum 1 2

Áhættumat grunnnámskeið 1 4

Walter tools í samvinnu við Fossberg 1 13

Læsa, merkja, prófa 1 1

Welding með Fronius MIG/MAG 1 7

Welding workshop TIG 1 7

Samtals 87 481iÐAN

Covidfaraldurinn 

hefur haft áhrif á 

námskeiðahald 

sviðsins undanfarin 

tvö ár. Brugðist var 

við aðstæðum vegna 

faraldursins á  

ýmsan hátt. 

https://www.idan.is/?allotmenttypecategoryid=1509de4a-5895-4875-b46a-f241938c8323&count=13#filter-block
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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 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 tómstundanám 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 

viðbótarstyrk. 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:

 2021 2020 2019

NÁM/NÁMSKEIÐ Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð

Fagnámskeið 14 735.981 11 1.053.930 5 262.250

Ferðastyrkir   4 252.039 37 2.610.129

Framhaldsskólanám 92 5.092.423 97 5.223.375 116 5.624.084

Háskólanám 45 4.416.864 41 3.492.939 52 4.298.062

IÐAN fræðslusetur 18 693.272 11 422.250 10 690.774

Landsbjörg 15 901.537 12 842.500 18 1.432.500

Meirapróf 40 4.837.959 39 5.299.478 26 2.626.928

Persónuleg færni   6 232.115 6 722.650

Tómstundanám 48 2.175.567 41 1.743.878 39 1.398.656

Tungumálanám 15 604.616 23 757.700 21 794.750

Tölvunám 8 656.459 1 225.000 1 175.000

Vinnuvélapróf 4 212.663 1 60.750 2 72.100

Samtals 299 20.327.341 248 19.605.954 333 20.707.883

er hámarksréttur félagsmanna

225.000

Fræðslusjóður

Þeir félagsmenn, sem 

atvinnurekendur 

greiða sérstaklega 

af í fræðslusjóð VM 

vegna ákvæða þar 

um í kjarasamningi 

eða samkvæmt 

persónubundnum 

samningi, eiga rétt á 

viðbótarstyrk. 

https://vm.is/fraedsla/fraedslusjodur-vm
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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 

félagsmanna, en fjármálastjóri og formaður fara mánaðarlega yfir greiðslur bóta og staðfesta 

réttmæti þeirra.

 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 í boði eru hjá styrktar- og sjúkrasjóði VM. Sérstaklega má þar nefna forvarnar-

styrki sem félagsmenn eiga kost á: áhættumat hjá Hjartavernd, ristilskoðun, blöðruháls-

kirtilsskoðun, krabbameinsskoðun og heyrnarmælingu.  Sjúkrasjóður

https://vm.is/sjodir-vm/sjukrasjodur-vm
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GREiÐSLUR ÚR STYRKTAR- OG  
SJÚKRASJÓÐi 2019-2020-2021 

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

   

2021   
 FJÖLDI UPPHÆÐ MEÐALTAL

SJÚKRADAGPENINGAR TIL FÉLAGSMANNA 90 151.325.802 1.681.398

SJÚKRAÞJÁLFUN 176 6.662.140 37.853

SJÓNGLER OG LINSUR 144 7.119.009 49.438

HEYRNARTÆKI 38 5.787.892 152.313

FRJÓSEMISMEÐFERÐ 13 1.952.109 150.162

ÚTFARARSTYRKUR 23 5.750.000 250.000

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR  385 10.007.880 25.994

LÆKNISÞJÓNUSTA 236 5.180.401 21.951

TANNLÆKNAÞJÓNUSTA  336 10.142.557 30.186

FÆÐINGARSTYRKUR  96 9.600.000 100.000

AÐRIR STYRKIR 135 3.049.020 22.585

SAMTALS : 1.672 216.576.810 129.532
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Virk – Starfsendurhæfingarsjóður  
Ef þú ert félagsmaður VM og veltir fyrir þér hvort þú þarft á starfsendurhæfingu að halda er fyrsta 

skrefið að panta tíma hjá lækni og ræða við hann hvort starfsendurhæfing hjá VIRK sé raunhæfur 

kostur fyrir þig. Í starfsendurhæfingu hjá VIRK eru ráðgjafar með þér í liði, hvetja þig og hjálpa 

þér að finna leiðir fram hjá hindrunum svo þú náir þínum markmiðum og komist í það starf og 

starfshlutfall sem hentar þér. 

Árið 2021 hófu 2.237 einstaklingar starfsendurhæfingu hjá VIRK og útskriftir á árinu voru 1.850.

Á árinu 2021 hófu 165 einstaklingar starfsendurhæfingu hjá ráðgjöfum á Stórhöfða en alls hafa 

2.019 einstaklingar hafið starfsendurhæfingu þar frá upphafi. 144 þjónustuþegar luku starfsend-

urhæfingu hjá ráðgjöfum á Stórhöfða á árinu og 79% þeirra fóru í vinnu, nám eða atvinnuleit við 

útskrift.

Hvað er starfsendurhæfing?
Starfsendurhæfing er þjónusta við fólk sem þarf stuðning við að komast út á vinnumarkað í kjölfar 

veikinda eða slysa. Hún á við þegar heilsubrestur hefur valdið fjarveru frá vinnu að hluta eða öllu 

leyti í lengri tíma og ekki útlit fyrir að einstaklingur komist af eigin rammleik aftur á vinnumarkað.

Starfsendurhæfing getur tekið við af annarri endurhæfingu sem einstaklingur hefur fengið 

í heilbrigðiskerfinu.  

Hvert er hlutverk VIRK ?
Hlutverk VIRK er að efla starfsgetu einstaklinga með heilsubrest sem stefna að aukinni þátttöku á 

vinnumarkaði. Oftast er stefnt á fullt starf en ef um skerta starfsgetu er að ræða getur mark-

miðið verið að einstaklingur komist í hlutastarf. Um er að ræða markvissa einstaklingsmið-

aða ráðgjöf og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar sem krefst fullrar þátttöku viðkomandi 

einstaklings og því þarf að vera bæði vilji og geta til þess að taka þátt og sinna endurhæfing-

aráætlun eins og gert er ráð fyrir í þátttökusamningi.  

Meginskilyrði fyrir þjónustu hjá VIRK eru eftirfarandi:
•	 Að viðkomandi geti ekki sinnt starfi sínu að hluta eða öllu leyti eða tekið þátt í 

vinnumarkaði vegna hindrana af völdum heilsubrests sem rekja má til veikinda eða 

slysa. Um er að ræða fjarvistir frá vinnu í lengri tíma vegna heilsubrests af andlegum 

eða líkamlegum toga.

•	 Að markmið einstaklings sé að verða aftur virkur þátttakandi á vinnumarkaði, eða 

auka þátttöku á vinnumarkaði, svo fljótt sem verða má.

•	 Að geta og vilji sé til staðar til að taka markvissan þátt í starfsendurhæfingunni og 

fylgja þeirri áætlun sem þar er sett fram.

•	

Auk þess er nauðsynlegt að:
•	 Einstaklingur sé fær um að axla ábyrgð á eigin lífi, geti tekið þátt í athöfnum daglegs 

lífs og sinnt nauðsynlegum þáttum starfsendurhæfingar.

•	 Einstaklingurinn hafi þörf fyrir þjónustuna og hún sé til þess fallin að auðvelda 

honum að fara aftur til vinnu.

•	 Þjónustan sé líkleg til árangurs á þeim tíma sem hún er veitt.

•	 Hafa samráð við viðeigandi aðila, s.s. lækni, meðferðaraðila og atvinnurekanda þegar 

við á.ViRK

https://www.virk.is/
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Þjónusta VIRK er til staðar á helstu þéttbýlisstöðum landsins, er einstaklingsmiðuð og 

er einstaklingum að mestu að kostnaðarlausu. Á vegum VIRK starfa fjölmargir sérhæfðir 

ráðgjafar sem eru staðsettir hjá stéttarfélögum víða um land. Þeir veita einstaklingum 

stuðning í gegnum starfsendurhæfingarferlið. Einnig er í vissum tilfellum fengin aðstoð 

atvinnulífstengla þegar þörf er á.

VIRK á í miklu og góðu samstarfi við fagfólk um allt land og leggur áherslu á að þjón-

ustan sé fagleg og til þess fallin að auðvelda einstaklingum endurkomu á vinnumarkað. 

Úrræði standa nú í auknum mæli einnig til boða í fjarfundaformi, bæði viðtöl og námskeið 

og hefur það komið sér afar vel í heimsfaraldrinum.

Einstaklingar, sem eru í vafa um hvort þeir þurfi á starfsendurhæfingu að halda, eru 

hvattir til að ræða við lækni eða umsjónarmann sjúkrasjóðs stéttarfélags. Einnig er hægt 

að snúa sér beint til VIRK ráðgjafa.  

Á heimasíðu VIRK https://www.virk.is/ eru greinargóðar upplýsingar og svör við algeng-

ustu spurningum ásamt stuttum myndböndum sem geta gefið góða mynd af því hvernig 

starfsendurhæfingarferli getur verið.

Á síðunni https://www.velvirk.is/eru svo aftur mjög góð hollráð og upplýsingar um það 

hvernig fólk getur stundað forvarnir og bætt heilsu sína á marga vegu því betra er heilt en 

vel gróið.

Starfsendurhæfing er mjög einstaklingsmiðuð og getur varað í mislangan tíma eftir 

atvikum en algengast er að ferlið taki 6-12 mánuði.

Í einhverjum tilvikum getur einstaklingur þurft að skipta um starfsvettvang vegna 

heilsubrests. Vinna iðnaðarmanna er í mörgum tilfellum líkamlega erfið og ef ekki er hægt 

að sníða vinnuna eftir færninni þarf oft að opna hugann og líta í aðrar áttir, finna nýjan 

starfsvettvang og hefja nýjan starfsferil. Menntun verður þó aldrei tekin frá fólki og oft 

nýtist fyrri menntun á nýjan hátt í öðru starfi. Það getur verið krefjandi að gangast við því 

að geta ekki lengur unnið á sama hátt og áður en það getur opnað á alveg nýja möguleika. 

Stundum þarf nýja menntun en stundum þarf bara að finna leiðir fram hjá hindrunum og 

koma auga á möguleikana. Í einhverjum tilfellum þarf líka að horfast í augu við að vinnu-

getan er orðin skert þannig að færniskerðing vegna sjúkdóma eða slysa getur gert fólki 

ókleift að sinna fyrra starfi.  

Flestir vilja þó áfram taka virkan þátt í samfélaginu, finna að vinna þeirra skipti máli og 

þeir séu hluti af teymi eða vinnustað, hafi tilgang og ástæðu til þess að fara á fætur.  

Styrkir til hjálparsamtaka 
Árið 2021 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 2020 skilaði ágætri ávöxtun svo hægt var að auglýsa eftir styrkjum á árinu. Úthlutað var fyrir 

5,1 milljón sem skiptist á milli fjögurra einstaklinga/stofnana.

Styrkur til menningarstarfsemi og listsköpunar
Höfuðskáld og ljóðskáld kr. 300.000

Styrkur til rannsóknarverkefnis, brautryðjenda- eða þróunarstarfs
UteamUP Horizon kr. 3.000.000

Net-Works kr. 1.000.000

Líðan og heilsa og öryggi sjómanna kr. 800.000 

Stjórn Akks frá aðalfundi VM 2021 til aðalfundar VM 2024 skipa: 

Ólafur Grétar Kristjánsson formaður, Steingrímur Haraldsson og Einar Hilmarsson.  

Varamenn í stjórn Akks eru Jón Jóhannsson, Sævar Örn Kristjánsson og Andrés Bjarnason. Akkur

https://www.vm.is/sjodir-vm/akkur
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Lykiltölur úr rekstri VM árið 2021  (birt með fyrirvara)

REKSTRARREIKNINGUR 2021

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2021

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

Rekstrartekjur
Félagsgjöld og iðgjöld ............................... 594.970.215 240.128.714 74.294.509 9.960.399 270.586.593
Aðrar tekjur .............................................. 60.210.287 17.415.487 42.794.800 0

655.180.502 257.544.201 117.089.309 9.960.399 270.586.593 0

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld .......................... 132.673.250 132.673.250 0
Almennur rekstrarkostnaður ..................... 106.354.846 100.894.316 195.436 5.265.094
Aðildargjöld til ASÍ .................................... 21.649.199 21.649.199
Þóknun til (frá) öðrum sjóðum .................. 0 (38.797.299) 7.429.451 4.309.189 27.058.659
Bætur og styrkir ....................................... 236.934.151 20.357.341 216.576.810 0
Rekstur orlofshúsa og íbúða ...................... 96.429.106 96.429.106
Afskriftir ................................................... 31.707.712 16.726.053 12.402.275 745.141 1.834.243

625.748.264 233.145.519 116.260.832 25.607.107 250.734.806 0

Rekstrarhagnaður (-tap) 29.432.238 24.398.682 828.477 (15.646.708) 19.851.787 0

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 104.731.546 23.082.257 (580.828) 7.835.944 47.186.875 27.207.298

Lagt í Vinnudeilu- og verkbannssjóð 0 (12.006.436) 12.006.436

Afkoma ársins 134.163.784 35.474.503 247.649 (7.810.764) 67.038.662 39.213.734

Rekstrarreikningur 2021

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

Eignir sjóða alls 4.051.090.911 2.225.855.244 417.756.916 135.828.884 837.191.458 434.458.409
Krafa á aðra sjóði ...................................... (1.244.321.452) (104.219.606) (705.643.437) (434.458.409)

Eignir samtals 2.806.769.459 2.225.855.244 417.756.916 31.609.278 131.548.021 0

Eigið fé og skuldir

Eigið fé
Akkur, styktar- og menningarsjóður .......... 242.633.574 242.633.574
Minningarsjóður VM ................................... 3.689.489 3.689.489
Óráðstafað eigið fé ................................... 2.363.524.172 1.060.343.775 (94.668.866) 135.828.884 827.561.970 434.458.409

Eigið fé samtals 2.609.847.235 1.306.666.838 (94.668.866) 135.828.884 827.561.970 434.458.409

Skuldir sjóða alls 1.441.243.676 919.188.406 512.425.782 0 9.629.488
Skuld við aðra sjóði ................................... (1.244.321.452) (735.236.918) (509.084.534)

Skuldir samtals 196.922.224 183.951.488 3.341.248 0 9.629.488 0

Eigið fé og skuldir samtals 2.806.769.459

Efnahagsreikningur 31. desember 2021



44 Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 2 1


