
1
Ársskýrsla VM 2018

Ársský rs l a  V M  2 0 1 8



Efnisyfirlit

 Ávarp formanns  ..........................................................................................................................  4

Rekstur VM ....................................................................................................................................  6

Fjöldi félagsmanna og skipting  ..............................................................................................  8

Skipting félagsmanna eftir svæðum  ....................................................................................  10

Kjarasamningar  ...........................................................................................................................  11

 Kannanir  ........................................................................................................................................  12

Stjórn og varastjórn  ..................................................................................................................  22

Viðburðadagatal ..........................................................................................................................  23

Fulltrúaráð  ....................................................................................................................................  24

Orlofsnefnd VM  ............................................................................................................................  24

Laganefnd VM  ..............................................................................................................................  26

Trúnaðarmenn félagsins og tengiliðir  ..................................................................................  26

Verðlaun vegna námsárangurs  ..............................................................................................  27

Félagslíf ..........................................................................................................................................  28

1. maí  ...............................................................................................................................................  29



Starf VM innan ASÍ  ......................................................................................................................  29

Sjómannadagsráð  .......................................................................................................................  30

Viðurkenning á Sjómannadaginn 2018  .................................................................................  30 

Nefndir VM vegna sjávarútvegs  .............................................................................................  32

Lífeyrissjóðir félagsmanna VM  ...............................................................................................  34

Erlent samstarf  ...........................................................................................................................  34

Fræðslu- og menntamál VM  ....................................................................................................  35

Menntanefnd ASÍ .........................................................................................................................  36

Skólamál  ........................................................................................................................................  37

Sjóðir VM  .......................................................................................................................................  40

Virk – Starfsendurhæfingarsjóður  ........................................................................................  43

Styrkir til hjálparsamtaka  ........................................................................................................  44

Akkur  ..............................................................................................................................................  44

Lykiltölur úr rekstri VM  .............................................................................................................  45



Ársskýrsla VM 2018

04

Hlutverk VM og annarra stéttarfélaga er fyrst og fremst að semja um kjör fyrir hönd félagsmanna 

sinna. Síðasta ár hafa kjaramál verið ofarlega á baugi og þá fyrst og fremst almenni samningurinn 

við SA sem flest okkar fólk starfar eftir. Síðan bíða sjö aðrir samningar, til dæmis við orkugeirann 

og fyrir farmenn. Þar höfum við fengið þau svör að atvinnurekendur séu ekki tilbúnir að setjast að 

samningaborði fyrr en búið verður að ganga frá samningum á almenna markaðinum. Þá losna sex 

samningar í lok mars, þar á meðal við sveitarfélögin, tveir í lok maí og svo vegna vélstjóra á fiski-

skipum 1. október.  

Sumarið var frekar rólegt en þó var samið við SA fyrir vélstjóra á skipum og bátum í ferða-

þjónustu. Þessi samningur nær fyrst og fremst yfir störf vélstjóra í hvalaskoðun. Kjarasamn-

ingurinn var gerður í samstarfi við Félag skipstjórnarmanna en við fögnum þeim merku tíma-

mótum að félögin sömdu sameiginlega um störf félagsmanna sinna. Mikil vinna fór í að koma 

þessum samningi á en alls þurfti til þess 36 fundi á þremur árum. Hugmyndin var að þessi 

kjarasamningur ætti einnig að ná yfir vélstjóra sem starfa við fiskeldi en því miður ákváðu 

fyrirtækin í fiskeldi á síðustu stundu að skrifa ekki undir. Loforð lá þó fyrir um að fyrirtækin 

kæmu aftur að samningaborðinu í september 2018, loforð sem fyrirtækin hafa því miður ekki 

staðið við.

Innan ASÍ urðu miklar breytingar á þingi sambandsins síðastliðið haust. Þar var Drífa Snæ-

dal kjörin nýr forseti og er það í fyrsta sinn sem kona er kosin í það embætti. Einnig voru nýir 

varaforsetar kjörnir, þeir Vilhjálmur Birgisson formaður Verkalýðsfélags Akraness og Kristján 

Þórður Snæbjarnarson formaður Rafiðnaðarsambandsins. Einnig urðu nokkrar breytingar á 

miðstjórn sambandsins.  

Hvað kjarasamninga varðar þá má segja að félögin hafi kosið að fara ólíkar leiðir sem varð til 

þess að nú eru fjórir hópar að semja við SA. VM er í samfloti með öðrum iðnaðarmannafélög-

um. Þar hefur aðalmarkmiðið verið að raunstytta vinnutímann og gera mönnum kleyft að lifa 

af dagvinnulaunum. Segja má að á fjölmörgum fundum iðnaðarmannafélaganna og SA hafi 

mestur tími farið í að tala um virkan vinnutíma og sveigjanlegri útfærslur á honum. Á síðustu 

vikum hefur komið í ljós að markmið SA er ekki endilega að stytta vinnutímann heldur aðeins 

að borga minna fyrir yfirvinnuna með lækkun yfirvinnuálags og sveigjanleika á dagvinnu. 

Hafa nú allar viðræður SA siglt í strand og er þar eingöngu um að kenna þvermóðsku SA.

Á borði ASÍ er unnið er að ýmsum sameiginlegum málum er snúa að ríkinu. Þar á meðal má 

nefna keðjuábyrgð, kennitöluflakk og félagsleg undirboð. Einnig lífeyrismál, vaxta- og verð-

tryggingarmál, húsnæðismál og óhagnaðardrifin leigufélög. 

Ávarp formanns

Unnið er að ýmsum 
sameiginlegum málum 

er snúa að ríkinu á 
borði ASÍ. Þar á meðal 
má nefna keðjuábyrgð, 

kennitöluflakk 
og félagsleg 

undirboð. Einnig 
lífeyrirsmál, vaxta- og 

verðtryggingarmál, 
húsnæðismál og 
óhagnaðardrifin 

leigufélög. 
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Félagsmenn VM ákváðu að vera með iðnaðarmannafélögunum við gerð almenna 

kjarasamningsins. Einnig er það okkar markmið að reyna að ná samstöðu með öll-

um sjómannafélögunum hvað fiskiskipin varðar. Er það bjargföst trú mín að náið 

samstarf stéttarfélaganna muni skila betri árangri til lengri tíma litið.

Það er ljóst að staða láglaunafólks hefur versnað á undanförnum árum þrátt fyrir 

góðar launahækkanir. Það sem áunnist hefur með kjarasamningum hefur verið tek-

ið í burtu hvort tveggja með hærri húsnæðiskostnaði og hærri sköttum og auk þess 

aukinni skerðingu á bótum, svo sem húsnæðis- og barnabótum. Þarna verður ríkið 

að koma að málum og skila því til baka sem tekið hefur verið á síðustu áratugum. 

Það verður líka að viðurkennast að með kjarasamningum síðustu ára þar sem höf-

uðáherslan hefur verið lögð á að hækka lægstu laun hefur bilið á milli ófaglærðra og 

iðnaðarmanna minnkað. Ef við ætlum að að mennta ungt fólk til iðnaðarstarfa þarf 

að vera til þess hvati, bæði hvað varðar laun og starfsumhverfi. Við eigum að meta 

alla menntun til launa, ekki aðeins háskólamenntun. Það er líka ljóst að með fjórðu 

iðnbyltingunni verður þörfin fyrir velmenntaða iðnaðarmenn mikil. Við í þessu félagi þurfum 

að gera okkur grein fyrir því að möguleikar félagsmanna okkar í fjórðu iðnbyltingunni eru 

mjög miklir. Við vitum að fólk með okkar menntun verður mikilvægt í þeirri þróun og eigum að 

nýta okkur það. Til þess að það gangi eftir verða menntamálin að fylgja með. Við fögnum því 

að núverandi menntamálaráðherra virðist ætla að leggja áherslu á verknám.    

En VM snýst ekki bara um kjaramál frekar en önnur stéttarfélög. Við rekum margskonar aðra 

þjónustu, svo sem orlofs-, fræðslu- og sjúkrasjóði ásamt ýmsu fleiru. Hvað orlofsmál varðar þá 

hófum við fyrir nokkrum árum mikla uppbyggingu á Laugarvatni þar sem við byggðum upp 

bæði hús og tjaldstæði. Getum við verið stolt af þeirri uppbyggingu sem er öll hin glæsilegasta. 

Hinsvegar hefur hún verið nokkuð kostnaðarsöm og það hefur bitnað á viðhaldi annarra húsa. 

Var ráðist í skoðanakönnun meðal félagsmanna og einnig gerður samanburður á orlofskostum 

á milli nokkra félaga. Munum við fara betur yfir stöðu orlofsmála í þessari ársskýrslu.

Við erum nú sem endranær stoltir af sjúkra- og styrktarsjóðnum og má í því sambandi nefna 

að nýverið voru styrkir til forvarna auknir. Það eru fá stéttarfélög á landinu sem borga 100% 

af launum sinna félagsmanna í sjúkradagpeninga eins og VM gerir. Hámarkið er þó 900.000 

krónur á mánuði. Við erum stolt af því að vera í fararbroddi á þessu sviði.  

Þá vil ég aðeins koma að félagslega þættinum. Á tímum aukinnar afþreyingar er erfiðara 

að ná eyrum félagsmanna. Til þess að bæta þar úr höfum við á síðastliðnu ári farið í margar 

vinnustaðaheimsóknir og auk þess haldið fundi víðs vegar um landið. Góð mæting var á fé-

lagsfundina á landsbyggðinni, sem sýnir fram á nauðsyn þessara heimsókna. 

Þá var boðið upp á námskeið í samstarfi við Íslandsbanka um töku lífeyris þar sem reynt er 

að upplýsa fólk um þá kosti sem eru í boði þegar kemur að starfslokum. Það er gaman að segja 

frá því að þessu var mjög vel tekið. Tveimur námskeiðum er nú lokið, það þriðja verður haldið 

í apríl og síðan fleiri í haust. Einnig vil ég minnast á kjararáðstefnu VM sem verður haldin í 

haust, nánar tiltekið á Hótel Selfossi dagana 13.–15. september. Að þessu sinni verðum við með 

alla hópa með, það er fagmenn VM til sjós og lands. Það er trú okkar að með því að kalla land-

menn og sjómenn saman náum við mestum árangri á þinginu. 

Fyrsta starfsári mínu sem formaður VM er nú að ljúka. Þetta ár hefur verið lærdómsríkt og 

með tíð og tíma er ég sannfærður um að mín fingraför verða meira áberandi og okkur takist að 

gera gott félag enn betra. 

Kveðja,

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 Hilton Reykjavík Nordica þann 7. apríl 2018, fram að aðalfundi 29. 

mars 2019.

Tölulegar upplýsingar eru miðaðar við starfsárið 2018 en efnisatriði eru miðuð við tímann 

milli aðalfunda, það er apríl 2018 til mars 2019.

Félagsgjöld og iðgjöld hækkuðu um 4,1% frá árinu 2017 á meðan greiddar bætur og styrkir 

hækka um 8% milli ára, eða um 18,1 milljón króna. Hlutfall launa af tekjum nemur 25,5% en var 

21% árið áður. Hlutfall annars rekstrarkostnaðar af tekjum lækkaði úr 17% í 15,5% milli ára og 

rekstur orlofshúsa hækkar um tæp 15% milli ára en leigutekjur orlofshúsa lækka um 4,5% á milli 

ára. Á árinu var rekstrartap fyrir fjármagnsliði og óreglulega liði 29,2 milljónir króna samanbor-

ið við 6,6 milljóna króna hagnað árið 2017. Samkvæmt reglugerð Vinnudeilusjóðs skal höfuðstóll 

sjóðsins ekki fara undir 300 milljónir króna að raunvirði miðað við launavísitölu í apríl 2017. Það 

samsvarar 337,2 milljónum króna á verðlagi í árslok 2018 og lagði félagssjóður því um 11,9 milljón-

ir króna til Vinnudeilusjóðs á árinu auk hlutdeildar í fjármunatekjum 6,7 milljónir króna.

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

sambærilegum verðbréfum. Bókfærður hagnaður af verðbréfasafni lækkar töluvert milli ára, er 

um 41 milljón króna árið 2018 en var 63,6 milljónir króna árið áður.

Afkoma félagsins árið 2018 nam um 7 milljónum króna samanborið við 21,4 milljóna króna 

hagnað árið 2017. Rekstrarhagnaður varð á Félagssjóði og Vinnudeilu- og verkbannssjóði en 

rekstrartap á öðrum sjóðum. Heildareignir sjóðsins nema 2.328 milljónum króna og hækka um 

13,8 milljónir króna milli ára. Félagið er með stóran hluta eigna sinni í fjárvörslu og eignastýr-

ingu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum eða alls um 1.493 milljónir króna. Skuldir félagsins í 

árslok eru 123,7 milljónir króna og eigið fé félagsins því 2.195 milljónir króna þann 31. desember 

2018 samanborið við 2.186 milljónir króna árið á undan.   

Bókfærður hagnaður 
af verðbréfasafni 

lækkar töluvert milli 
ára, er um 41 milljón 

króna árið 2018 en var 
63,6 milljónir króna 

árið áður.



Hlín  
Guðjónsdóttir, 
ráðgjafi

Jónas Þór 
Jónasson, 
hæstaréttar- 
lögmaður
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Fasteignir félagsins eru að Stórhöfða 25 í Reykjavík, þar sem félagið er með aðalstarfsstöð sína, 

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

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 ásamt öðrum stéttarfélögum geymsluaðstöðu að Akralind 1 í 

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

sjúkraíbúðir, ein í Reykjavík og ein á Akureyri, og eru þær ekki í hefðbundinni leigu. Félagið á 

einnig og rekur 33 orlofshús og glæsilegt tjaldsvæði á Laugarvatni með 60 tjaldstæðum.

Reikningar VM eru endurskoðaðir af Ernst & Young og verða lagðir fram á aðalfundi félagsins 

29. maí 2019. 

Fjöldi launagreiðenda sem skiluðu iðgjöldum til félagsins árið 2018 var 931 og er það 
fækkun um tvo frá árinu 2017.

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

Félagsgjöld 
Félagsgjöld eru 0,8% af heildartekjum félagsmanna. Þau fóru úr rúmum 

203 milljónum króna árið 2017 í rúmar 212 milljónir króna árið 2018. 

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

Agnes  
Jóhannsdóttir, 
móttaka og  
símsvörun

Guðmundur 
Helgi  
Þórarinsson,  
formaður

VM AKUREYRI

Eydís  
Bjarnadóttir, 
móttaka og  
símsvörun

Særún V.  
Michelsen, 
fræðslusjóður, 
skjalavarsla og 
móttaka

Ebba Ólafía  
Ásgeirsdóttir, 
umsjónarmaður  
orlofshúsa

Benóný  
Harðarson
kjara- og  
menntasvið

VIRK – STARFSENDURHÆFING

Valdís Þóra 
Gunnarsdóttir, 
sjúkrasjóður og 
aðalbókari
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Fjöldi félagsmanna 
og skipting 

Árið 2018 greiddu alls 3.237 einstaklingar félagsgjöld til VM.  

Nýir félagsmenn voru 225. Skipting milli kynja er 3.188 karlar og 49 konur.

Skráðir félagsmenn sem hættir eru störfum vegna aldurs eða örorku eru 848. 

Atvinnulausir félagsmenn voru 31 í desember 2018 og er það sami fjöldi og  

árið 2017. 

Konur eru félagar í VM.

49
Karlar eru félagar í VM.

3.188
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Skipting félagsmanna  
eftir störfum árið 2017 og 2018

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

og á sjó. 83,55% félagsmanna starfa í landi og 16,45% á sjó. Af þeim sem starfa á sjó eru 80%  

á fiskiskipum og 20% á öðrum skipum.

  Fiskiskip      Farskip      Landmenn 

  Fiskiskip      Farskip      Landmenn 

2018

2017

13%

15%

84%

81%

4%

4%

Skipting félagsmanna 
eftir störfum árið 2018 

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 407 12,92%

Farskip/önnur skip 111 3,52%

Landmenn 2.631 83,55%

Samtals 3.149 100,00%

Skipting félagsmanna 
eftir störfum árið 2017 

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 511 15,00%

Farskip/önnur skip 129 3,79%

Landmenn 2.766 81,21%

Samtals 3.406 100,00%
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Skipting félagsmanna 
eftir svæðum 
Á meðfylgjandi mynd má sjá dreifingu félagsmanna VM yfir landið. Eins og sjá má er mestur fjöldi 

félagsmanna á höfuðborgarsvæðinu. 

Skipting félagsmanna  
eftir landssvæðum

17%
8%

61%

4% 10%

  Austurland      Norðurland      Vesturland og Vestfirðir 

  Höfuðborgarsvæðið      Suðurland og Reykjanes

Skipting félagsmanna  
eftir landssvæðum árið 2018
Austurland 179 4,48%

Norðurland 391 9,78%

Vesturland og Vestfirðir 310 7,76%

Höfuðborgarsvæðið 2426 60,70%

Suðurland og Reykjanes 691 17,29%

Samtals 3.997 100,00%

félagsmanna VM bjuggu  
á Austurlandi árið 2018.

179
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Kjarasamningar 
Á árinu 2018 gerði VM einn kjarasamning þegar samið var við SA vegna vélstjóra á skipum og 

bátum í ferðaþjónustu þann 21. júní. Þessi samningur á fyrst og fremst að ná yfir störf vélstjóra 

í hvalaskoðun. Kjarasamningurinn var gerður í samstarfi við Félag skipstjórnarmanna en við 

fögnum þeim merku tímamótum að félögin gerðu saman einn samning um störf félagsmanna 

sinna. Mikil vinna fór í að koma þessum samningi á en alls þurfti til þess 36 fundi á þremur árum. 

Hugmyndin var að þessi kjarasamningur ætti einnig að ná yfir vélstjóra sem starfa við fiskeldi. Því 

miður ákváðu fiskeldisfyrirtækin á síðustu stundu að skrifa ekki undir samninginn en loforð lá þó 

fyrir um að þau kæmu aftur að samningaborðinu í september 2018. Fyrirtækin hafa því miður ekki 

staðið við það. 

Fjöldi kjarasamninga VM losnar á árinu. Alls losnuðu átta samningar 31. desember 2018 og 

halda samningar áfram að losna út árið 2019. Það er því ljóst að mikil vinna mun fara í kjara-

samninga á árinu 2019. 

Almenni kjarasamningur VM við SA er sá samningur sem flestir félagsmenn VM starfa eftir 

og í upphafi árs hefur mesta vinnan farið í þær samningaviðræður. Þegar tekist hefur að klára 

þann samning ættu bæði félagsmenn VM hjá orkufyrirtækjum og á kaupskipum að komast að 

samningaborðinu með sínar kröfur. Iðnaðarmannafélögin ákváðu að fara saman í kjarasamn-

ingaviðræður við SA. Það er von okkar að það samstarf gangi vel og hægt verði að byggja það 

upp og styrkja á næstu árum.  

Samninga- og viðræðunefndir á vegum VM funduðu stíft í lok síðasta árs og það sem af er ári 

vegna kjarasamninga sem lausir eru á árinu 2019. Það er ljóst að VM er líklega það stéttarfélag 

sem hefur á sinni könnu flesta kjarasamninga af öllum stéttarfélögum á landinu og að mikið 

mun því mæða á starfsfólki og félagsmönnum VM við samningagerð á árinu. 



12
Ársskýrsla VM 2018

Kannanir 
Kjarakönnun á meðal félagsmanna VM sem starfa í landi fór fram dagana 15. október til 26. nóvem-

ber 2018. Könnunin var blanda af net- og símakönnun. Þeir sem eru á netfangalista félagsins fengu 

könnunina senda en hringt var í hina. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um framkvæmd 

könnunarinnar sem tók til septemberlauna árið 2018. Alls tóku 809 af 2195 þátt í könnuninni sem 

gerir um 37,5% svarhlutfall. Kjarakannanir eru mikilvægasta verkfæri félagsmanna og félagsins til 

að móta kjarastefnu félagsins og við mat félagsmanna á kjörum sínum samanborið við kjör annarra.

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

þeim sem eru á samsettum launum. Meðaltímalaun eru reiknuð út upp úr upplýsingum um síð-

arnefnda hópinn. Meðaltímalaun safnsins mældust 2.813 krónur og hafa hækkað um 8,23% frá 

síðustu könnun en þá mældust þau 2.599 krónur.

Upplýsingar um heildargreiðslur fyrir svo fjölbreyttan hóp sem hér um ræðir eru vand-

meðfarnar. Vinnufyrirkomulag og launakerfi er mismunandi þar sem um er að ræða hvort 

tveggja dag- og vaktavinnufólk, auk þess sem laun þess eru ýmist pakkalaun eða samsett. 

Árið 2018 mældist meðaltal heildargreiðslna allra þátttakenda 731.000 krónur og meðal-

vinnustundafjöldi á viku var 43 klukkustundir. Árið 2017 var meðaltal heildargreiðslna allra 

þátttakenda 733.000 krónur og meðal vinnustundafjöldi á viku var 44 klukkustundir.

Könnun vegna orlofshúsa

Í þessari yfirferð verður farið yfir orlofssjóð VM. Einnig verður orlofssjóður VM borinn saman við 

orlofssjóði Rafiðnaðarsambandsins (Rafís) og Bandalags háskólamanna (BHM). Ákveðið var að 

velja þessa sjóði þar sem félögin þjóna öllu landinu eins og VM og þar sem upplýsingar um orlofs-

sjóði þessara félaga/sambanda voru aðgengilegar á internetinu og því hægt að bera tölur saman á 

einfaldan hátt. 

Orlofssjóður VM 

Orlofssjóður VM rekur 39 orlofshús árið um kring og 42 yfir sumarið. Fjöldi félagsmanna er rétt tæp 

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

upp á flugmiða innanlands á kostnaðarverði. 

Orlofssjóður Rafís

Orlofssjóður Rafís rak 49 orlofshús árið 2017. Fjöldi félagsmanna er rétt tæp 6.000. Önnur verkefni 

sjóðsins eru að selja gistimiða og flugmiða á kostnaðarverði. Auk þess niðurgreiðir Rafiðnarsam-

bandið veiðikortið. 

Félagsvísinda-
stofnun Háskóla 

Íslands sá um 
framkvæmd 

könnunarinnar 
sem tók til 

septemberlauna 
árið 2018. Alls tóku 

809 af 2195 þátt í 
könnuninni sem 

gerir um 37,5% 
svarhlutfall.
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Orlofssjóður BHM 

Orlofssjóður BHM rak 54 orlofshús yfir vetrartímann árið 2017 en leigði til sín 48 til viðbótar, bæði 

innanlands og utan. Fjöldi félagsmanna er rétt tæp 15.000. Önnur verkefni eru að bjóða upp á 

gistimiða og flug innanlands á kostnaðarverði og niðurgreiða útilegukortið, veiðikortið og flug-

miða með Icelandair og Wow air. 

Tölulegar staðreyndir 

Fjöldi félagsmanna á hvert orlofshús. 

 VM BHM Rafís

Félagsmenn á íbúð sumar        90,48          144,08                        107,14    

Félagsmenn á íbúð vetur        97,44          272,15                        107,14    

Tekjur á félagsmann      25.035 kr.          27.932 kr.                        39.957 kr.    

Gjöld á félagsmann      23.922 kr.          19.549 kr.                        27.804 kr.    

Þessar tölur sýna að VM á flestar íbúðir á hvern félagsmann og er auk þess með lægstu tekjurnar á 

hvern félagsmann. Rekstrarkostnaður er aðeins lægri á hvern félagsmann hjá VM en hjá Rafiðnað-

arsambandinu en töluvert hærri en hjá BHM.

Hér sjáum við þetta í prósentum miðað við tölur VM. 

 BHM Rafís

Félagsmenn á íbúð sumar -37,20% -15,56%

Félagsmenn á íbúð vetur -64,20% -9,06%

Tekjur á félagsmann 11,58% 43,05%

Gjöld á félagsmann -18,28% 42,23%
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Það er mjög athyglisvert að sjá að tekjur hjá bæði BHM og Rafiðnaðarsambandinu eru tölu-

vert hærri á hvern félagsmann en hjá VM. Það getur helgast af nokkrum hlutum; að laun séu 

hærri hjá BHM og Rafiðnaðarsambandinu en hjá VM, að dýrara sé að leigja hús þar en hjá VM 

eða að nýting húsanna sé betri hjá BHM og Rafiðnaðarsambandinu en hjá VM. 

Nýting orlofshúsa VM í húsum sem opin eru allt árið

Staður Nýting

Reykjavík, Skúlagata 84,93%

Reykjavík, Mánatún 88,58%

Reykjavík, Mánatún sjúkraíbúð 56,71%

Ölfusborgir við Hveragerði 55,07%

Syðri-Reykir í Bláskógabyggð 51,37%

Laugarvatn, stór raðhús 31,23%

Laugarvatn, lítil raðhús 20,65%

Laugarvatn, sérhús 2, 4 og 6 42,33%

Laugarvatn, sérhús 8 , 10 , 12 og 14 55,00%

Kirkjubæjarklaustur 25,75%

Kirkjubæjarklaustur – gæludýr 34,52%

Klifabotn í Lóni 30,96%

Úlfsstaðir 56,67%

Furulundur á Akureyri 66,67%

Furulundur á Akureyri, sjúkraíbúð 20,27%

Svignaskarð í Borgarfirði 41,51%

Hraunborgir 35,62%

Vika að eigin vali 100,00%

Það kemur mjög á óvart hversu mörg hús eru með minna en 50% nýtingu yfir árið. Við sjáum að 

nýtingin á Laugarvatni er frá 21% og upp í 55% og að Kirkjubæjarklaustur, Klifabotn, Svigna-

skarð og Hraunborgir eru öll með nýtingu undir 50% . Það má velta því fyrir sér hvort að nýting 

á Laugarvatni, þar sem starfandi umsjónarmaður er, myndi ekki aukast ef húsum yrði fækkað 

á öðrum stöðum. Til dæmis að selja bæði húsin á Kirkjubæjarklaustri, Klifabotni og Hraunborg-

um og eitt af þremur húsum í Ölfusborgum. Svignaskarð er kannski annars eðlis þar sem það er á 

Vesturlandi og ekki mikið úrval af húsum á þeim slóðum í orlofssjóði VM. Að meðaltali eru gjöld af 

hverju orlofshúsi 2.518.074 krónur, en vissulega koma leigutekjur þar á móti. Ef við gerum ráð fyrir 

því að hluti þeirra sem leigt hafa þau hús, sem lagt er til að verði seld, leigi á öðrum stöðum þannig 
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að leigutekjur lækki jafn mikið þó að húsum fækki þá má gera ráð fyrir að 50% af kostnaði sparist 

á hverjum stað.  

Með þessari ráðstöfun má gera ráð fyrir því að árlega sparist rúmar sex milljónir króna í rekstr-

arkostnaði auk þess sem sala eigna myndi styrkja fjárhagsstöðu orlofssjóðs VM. 

Nýting orlofshúsa VM – sumartíminn

Staður Nýting

Reykjavík, Skúlagata 99,07%

Reykjavík, Mánatún 97,51%

Reykjavík, Mánatún sjúkraíbúð 47,66%

Ölfusborgir við Hveragerði 62,31%

Syðri-Reykir Bláskógabyggð 84,11%

Laugarvatn, stór raðhús 75,70%

Laugarvatn, lítil hús (raðhús) 47,55%

Laugarvatn, sérhús 2, 4 og 6 75,94%

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

Laugarvatn, tjaldstæði 14,13%

Kirkjubæjarklaustur 72,90%

Kirkjubæjarklaustur – gæludýr 77,57%

Klifabotn í Lóni 80,37%

Úlfsstaðir 87,85%

Illugastaðir 80,37%

Illugastaðir leiguhús 65,42%

Furulundur á Akureyri 89,02%

Svignaskarð í Borgarfirði 64,49%

Hraunborgir 74,77%

Flókalundur 65,42%

Einarsstaðir á Héraði 80,37%

Með þessari ráðstöfun má gera 
ráð fyrir því að árlega sparist 
rúmar sex milljónir króna í 
rekstrarkostnaði auk þess 
sem sala eigna myndi styrkja 
fjárhagsstöðu orlofssjóðs VM. 
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Það kemur ekki á óvart að nýting orlofshúsa yfir sumartímann er mun betri en yfir veturinn. 

Við sjáum það þó að nokkrir staðir koma ekki nægilega vel út eins og Laugarvatn, leiguhús á 

Illugastöðum, Svignaskarð, Flókalundur og Ölfusborgir. Skoða mætti að fækka um eitt hús á 

Illugastöðum og fara með 2–3 hús á Laugarvatni í skiptileigu við önnur stéttarfélög. Með því 

gæti orlofssjóður VM boðið upp á fleiri möguleika um landið, reynt að nýta Laugarvatn betur 

og minnkað rekstrarkostnað enn frekar til hagsbóta fyrir félagsmenn. Einnig má benda á að 

nýtingin á sjúkraíbúðum félagsins er ekki með besta móti. Sjúkraíbúðirnar eru annars eðlis en 

velta má fyrir sér hvort kynna þurfi betur að félagið bjóði upp á sjúkraíbúðir og auglýsa það bet-

ur þegar laust er í helgarleigu með stuttum fyrirvara. 

Niðurstöðukafli um orlofskönnun VM

Send var út könnun um orlofssjóð VM. Alls var sendur póstur á 2.446 netföng og bárust 634 svör eða 

frá 25,92%. Hér verður farið yfir helstu niðurstöður. 
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Ertu hlynnt/ur gæludýrum í orlofshúsum VM?

Mikil umræða hefur verið um hvort leyfa eigi gæludýr 

í fleiri orlofshúsum VM og ljóst er að um það eru mjög 

skiptar skoðanir. Aukið var um eitt orlofshús, þar sem 

gæludýr eru leyfð, um síðustu áramót. 

  Já 40,54%     Nei  59,46%

  Já 62,38%     Nei  37,62%

Ertu hlynnt/ur

gæludýrum í 

orlofshúsum VM?

Þarf VM að fjölga  

orlofshúsum í  

kringum landið?

59,46%

62,38%

23,90%

23,74%

12,03%

26,18%

14,15%

40,54%

37,62%

Þarf VM að fjölga orlofshúsum í kringum landið?

Það má gagnrýna þessa spurningu á þeim forsendum að hún sé 

of opin eða að spyrja hefði átt félagsmenn um það hvernig ætti að 

spara á móti. Ljóst er þótt töluverður fjöldi félagsmanna VM vilji 

fjölga orlofshúsum í kringum landið en spurning er hvort staða 

sjóðsins leyfi það. Við sjáum það að VM er það stéttarfélag sem 

er með flest hús á hvern félagsmann miðað við þá sjóði sem við 

erum að bera saman hér. 

62% félagsmanna VM sem tóku afstöðu vilja fjölga húsum en 

38% telja ekki þörf á því.

Hvar þá helst?

Í framhaldi var spurt að því hvar VM ætti helst að bæta við orlofs-

húsum. Skoðanir eru skiptar. Félagsmenn vilja þó síst bæta við 

húsum á Suðurlandi og Vesturlandi en helst á Vestfjörðum. Ef til 

vill mætti skoða hvort hægt sé að leigja íbúð á Vestfjörðum yfir 

sumartímann og sjá hvernig nýtingin verður. 

Hvar þá helst?

  Suðurlandi 12,03%      Vestfjörðum 26,18%   

   Vesturlandi  14,15%      Norðurlandi 23,74%     

  Austurlandi 23,90%
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Finnst þér VM þurfa að bjóða  

upp á orlofshús erlendis?

Flest félög bjóða nú upp á orlofshús erlendis. Okkur 

fannst því mikilvægt að spyrja félagsmenn að því hvort 

þeim fyndist að VM ætti að bjóða upp á þá þjónustu. 

54,95% félagsmanna vilja þessa þjónustu en nei sögðu 

45,05%. Hér væri gaman að greina spurninguna betur, 

til dæmis eftir aldri svarenda og því hvaðan þeir eru á 

landinu. Því miður er það ekki hægt. Rétt rúmur helming-

ur telur sem sagt að VM eiga að bjóða upp á þessa þjón-

ustu.

Hvar þá helst?

Spurt var hvar helst ætti þá að kaupa hús erlendis  

ef tekin væri ákvörðun um það. 

Ekki eru niðurstöður afgerandi  

en þó nefna yfir 60% Spán.

  Já 54,95%     Nei  45,05%

  Spánn – Torrevieja 27,55%      Spánn – Tenerife 34,06%   

   Florída – Orlandó  18,20%    

  Danmörk – Kaupmannahöfn 20,20%    

Finnst þér VM 

þurfa að bjóða upp 

á orlofshús 

erlendis?

Hvar þá helst?

45,05%

20,20%

34,06%

18,20%

54,95%

27,55%
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  Já 76,49%     Nei  23,51%

  Já 71,59%     Nei  28,41%

Á VM að halda áfram 

rekstri sundlaugarinnar 

á Laugarvatni?

Ert þú hlynnt/ur 

áframhaldandi 

uppbyggingu á 

Laugarvatni?

23,51%

28,41%

76,49%

71,59%

Spurt var um ánægju með aðstöðu VM á Laugarvatni. 

Einnig voru þeir sem hafa nýtt sér tjaldsvæðið og sundlaugina á Laugarvatni spurðir að því 

hvort þeir væru ánægðir með aðstöðuna. 98,83% félagsmanna sem svöruðu sögðu að þeir 

hafi verið ánægðir með tjaldsvæðið og 97,48% með sundlaugina. 

Þetta kemur ekki á óvart þar sem mikil ánægja er með aðstöðuna.

Mikill meirihluti félagsmanna VM vill áframhaldandi uppbyggingu á Laugarvatni.



20
Ársskýrsla VM 2018

  Já 29,46%     Nei  70,54%

Á VM að eiga 

stórt hús fyrir hópa 

á Laugarvatni?

Spurt var hvaða 

afþreyingu væri hægt að 

bæta við á Laugarvatni?

70,54% 29,46%

Spurt var að því hvort að í þeirri uppbyggingu ætti að vera stórt hús sem væri hugsað 

sem fjölskylduhús. Mikill meirihluta félagsmanna telur ekki þörf á því.

Míní golf og veiðileyfi eru þó það sem flestir nefna. Spurning hvort ekki væri gott að 

nýta þessa könnun til þess að forgangsraða uppbyggingu afþreyingar á Laugarvatni. 

T.d á 1 ári verður tekið í gegn míní golf á þriðja ári verður reynt að bjóða upp á veiðileyfi 

(kannski niðurgreitt) og á fimmta ári verður settur upp ærslabelgur. Það er gott að það 

yrði kynnt fyrir félagsmönnum VM að þeir hefðu haft áhrif á þetta með þessari könnun.

  Ærslabelgur 16,26%

  Leikkastali 15,09%

  Mínígolf 18,79%

  Púttvöllur 13,72%

  Aðgangur að golfvelli 11,93%

  Veiðileyfi 17,63%

  Veislutjald 6,58%

17,63%

11,93%

16,23%6,58%

15,09%

13,72% 18,79%
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  Já 70,24%     Nei  29,76%

Vilt þú að internet-

tenging fylgi með

orlofshúsum og 

íbúðum?

29,76% 70,24%

Mikill meirihluti félagsmanna vill 

internettengingar í orlofshús og íbúðir 

félagsins. Mörg félög hafa farið þá leið að setja 

upp netbeina í orlofshúsum sem hægt er að 

kaupa inneign í. Félagsmenn greiða þá sjálfir 

fyrir notkun en félagið sér um að setja upp 

búnað og útbúa góðar leiðbeiningar svo allir 

geti nýtt sér þetta sem vilja. Þetta er ekki dýrt í 

stóra samhenginu en gæti gert félagsmenn VM 

ánægða.

Niðurstaða 
Niðurstaða þessar athugunar er að VM á of mörg orlofshús miðað við önnur félög og því hefur rekstur 

sjóðsins verið þungur. Hægt er að ná niður rekstrarkostnaði með því að byggja upp tvo til þrjá kjarna 

orlofshúsa, til dæmis á Laugarvatni, í Reykjavík og á Akureyri og skipta eða leigja yfir sumartímann 

á öðrum stöðum á landinu til þess að bjóða upp á hús á sem flestum stöðum. Vilji félagsmanna er 

ekki mjög skýr miðað við þessa könnun sem orlofssjóður VM fór í. Það er þó ljóst að mikill meirihluti 

félagsmanna vill byggja upp á Laugarvatni og fá internettengingu í húsin. Lagt er til að sett verði 

upp áætlun um uppbyggingu afþreyingar á Laugarvatni og að ráðist verði í að netvæða húsin til þess 

að láta að vilja félagsmanna. Einnig sést á nýtingartölum frá Laugarvatni að litlu raðhúsin eru mjög 

illa nýtt, bæði yfir sumar- og vetrartímann. Taka þarf ákvörðun um hvað gera eigi við þau hús til 

þess að ná betri nýtingu þeirra. 

Mikilvægast af öllu er að setja upp hvort tveggja fimm ára plan og tíu ára plan um það hvert 

orlofssjóður VM á að stefna.
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Stjórn og varastjórn 
Frá aðalfundi 2018 til aðafundar 2019 voru haldnir níu stjórnarfundir.

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

mikill hraði á málum og nauðsynlegt að bregðast skjótt við. Öllum samþykktum frá síðasta að-

alfundi hefur verið fylgt eftir. Lögð hefur verið áhersla á uppbyggingu félagsins með bættum 

rekstri á öllum sviðum og aukinni þjónustu við félagsmenn.

Stjórn VM skipa frá aðalfundi  

2018 til aðalfundar 2020

Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður  

Samúel Ingvason, varaformaður

Aðalmenn:
Agnar Ólason

Kristmundur Skarphéðinsson

Sigurður Gunnar Benediktsson

Þorsteinn Hjálmarsson

Símon Guðvarður Jónsson

Guðni Þór Elísson

Svanur Gunnsteinsson

Varamenn:
Andrés Bjarnason

Brynjólfur Árnason

Jón Kornelíus Gíslason

Örn Friðriksson

Arnar Már Jónsson

Páll Heiðar Magnússon Aadnegard

Ágúst Grétar Ingimarsson

Þorleifur Halldórsson
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Viðburðadagatal
2018

25. apríl .........................................................  Aðalfundur VM

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

28. júní  .........................................................  Sumarferð eldri félagsmanna VM

10. ágúst ........................................................  Golfmót VM

15. desember .................................................  Félagsfundur Hornafirði

27. desember .................................................  Félagsfundir Reykjavík

28. desember .................................................  Félagsfundur Vestmannaeyjum

29. desember  ................................................  Félagsfundur Akureyri

30. desember .................................................  Félagsfundur Ólafsvík

Þá sendum við félagsfundi í Reykjavík út á netinu. 

2019

2. janúar   ......................................................  Félagsfundur Reyðarfirði

5. og 12. mars  ................................................  Fundir um töku lífeyris 
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Fulltrúaráð  
Fulltrúaráð VM er stjórn félagsins til ráðgjafar og stuðnings við ýmis stærri málefni í starfsemi 

félagsins svo sem 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. 

Ráðgert er að kalla fulltrúaráð VM saman þegar línur skýrast í kjaraviðræðum.

Orlofsnefnd VM 
Ástand flestra orlofshúsa félagsins er orðið ásættanlegt og stöðugt er unnið að viðhaldi þeirra. 

Verið er að skoða endurbætur orlofshúsa okkar á Kirkjubæjarklaustri þar sem ástand þeirra 
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er orðið frekar slæmt. Á Einarsstöðum hefur verið ákveðið byggja nýtt hús á steyptum sökkli. 

Undirbúningvinna er hafin og er reiknað með að framkvæmdir hefjist með næsta hausti.

Íbúð félagsins við Skúlagötu í Reykjavík var seld og önnur íbúð við Mánatún keypt í hennar 

stað. Það að vera með allar íbúðir félagsins í Reykjavík á sama stað einfaldar alla þjónustu og 

utanumhald. Orlofshús félagsins í Hraunborgum er komið á sölu og núna um áramótin voru 

gæludýr leyfð í húsi 1 á Syðri-Reykjum.

Á árinu var gengið frá samstarfssamningi við Félag málmiðnaðarmanna á Akureyri (FMA) 

um samnýtingu á orlofshúsum félaganna í þeim tilgangi að fjölga valkostum fyrir félags-

menn VM og FMA, ná betri nýtingu orlofshúsanna og þá sérstaklega á veturna sem leiðir von-

andi til hagkvæmari rekstrar þeirra.

Áfram er unnið að framtíðaruppbyggingu orlofsmála félagsins í nefndinni og unnið með 

ýmsar hugmyndir um að kjarni orlofsstarfsemi félagsins verði á Laugarvatni.
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Laganefnd VM 
Laganefnd fjallaði um tillögur að lagabreytingum 

sem liggja fyrir á fundinum.

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. 

Á vinnustað koma upp 
miserfið mál sem leysa 
þarf úr. Þá er mikilvægt 
að tengslin við félagið 
og fyrirtækin séu góð.
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Verðlaun vegna 
námsárangurs 
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.    

Verðlaunaafhending Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur 2018

Glæsileg nýsveinahátíð félagsins var haldin laugardaginn 9. febrúar síðastliðinn í Tjarnarsal Ráð-

húss Reykjavíkur.

Á hátíðinni voru 22 iðnnemar úr 14 iðngreinum og frá sjö skólum heiðraðir, ýmist með bronsi 

eða silfri auk þess sem meistarar þeirra fengu viðurkenningu.

Forseti Íslands, sem jafnframt er verndari hátíðarinnar, afhenti viðurkenningarnar. 

Auk þess fengu 14 nemar styrk frá ýmsum aðilum (skólum, félögum og fyrirtækjum) til fram-

haldsnáms.

Tveimur iðnaðarmönnum var veitt nafnbótin heiðursiðnaðarmaður félagsins 2019 en það 

voru þeir Guðmundur Ó. Eggertsson og Geir Oddgeirsson.

Ávörp fluttu forseti Íslands hr. Guðni Th. Jóhannesson, Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menn-

ingarmálaráðherra, Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ferðamála-, nýsköpunar- og iðnaðarráðherra 

og Þórdís Lóa Þorhallsdóttir formaður borgarráðs.

Tveimur 
iðnaðarmönnum 
var veitt nafnbótin 
heiðursiðnaðarmaður 
félagsins 2019 en það 
voru þeir Guðmundur 
Ó. Eggertsson og  
Geir Oddgeirsson.

Tveir félagsmenn VM fengu 

verðlaun á nýsveinahátíð-

inni í ár. Arnþór Hallgríms-

son fékk bronsverðlaun 

fyrir rennismíði en meistari 

hans var Einar Valmunds-

son og Pétur Freyr Sigurjóns-

son fékk silfurverðlaun fyrir 

rennismíði en meistarinn 

hans var Örn Jóhannesson. 

Bæði Pétur og Arnþór útskrif-

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

Jón Sigurðsson félagsmaður okkar hefur umsjón með kaffinu.

Ferð eldri félaga VM 

Þann 28. júní fóru um 60 eldri félagar VM í dagsferð um Þingvöll, Kaldadal og Reykholt í Borgarfirði. 

Lagt var af stað frá Stórhöfða um klukkan níu um morguninn og þaðan ekið á tveimur rútum sem 

leið lá til Þingvalla þar sem gengið var niður Almannagjá og Lögberg. Veðrið lofaði ekki góðu þegar 

lagt var af stað úr Reykjavík en batnaði mikið þegar komið var yfir heiðina.

Eftir viðkomu í þjónustumiðstöðinni á Þingvöllum var ekið um Kaldadal í Borgarfjörð og áð 

við Hraunfossa þar sem snæddur var hádegisverður. Þá var svo haldið í Reykholt þar sem séra 

Geir Waage sóknarprestur sagði hópnum frá sögu staðarins. Að lokinni heimsókn var haldið 

til Reykjavíkur með viðkomu hjá Deildartunguhver. Eftir velheppnaða og skemmtilega ferð var 

svo komið á Stórhöfðann um klukkan hálf sjö.

Starf VM innan ASÍ 

Ferð eldri félagsmanna 
var farin þann 28. júní. 
Farin var dagsferð um 
Þingvöll, Kaldadal og 
Reykholt í Borgarfirði. 
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VM er eitt þeirra sjö stéttarfélaga sem eru utan landssambanda en með beina aðild að ASÍ. Félögin 

hafa sameiginlegan fulltrúa í miðstjórn ASÍ og skipta með sér fulltrúum í starfsnefndum á vegum 

ASÍ og hafa reglulega upplýsingamiðlun sín á milli.

Þau funda reglulega til að fara yfir stöðu mála og samræma stefnu sína í þeim mörgu mál-

um sem taka þarf afstöðu til á vettvangi ASÍ og ræða einnig sameiginleg málefni iðnaðar-

manna. Í miðstjórn og samninganefnd ASÍ situr einn fulltrúi þeirra félaga. Formaður félaga 

með beina aðild er Óskar H. Gunnarsson og situr hann í samninganefnd ASÍ fyrir félögin. 

Berglind Hafsteinsdóttir formaður Flugfreyjufélags Íslands situr í miðstjórn ASÍ fyrir hönd 

þessara sömu félaga. Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður VM er varamaður í miðstjórn 

ASÍ og situr í tveimur fastanefnda sambandsins.

Miklar breytingar urðu innan ASÍ þegar ný forysta var kosin. Drífa Snædal var kosin forseti 

ASÍ, og er það fyrsta skipti sem kona gegnir því embætti, 1. varaforseti var kosinn Vilhjálm-

ur Birgisson formaður VLFA og 2. varaforseti Kristján Þórður Snæbjarnarson formaður Raf-

ís. Vegna mikilla breytinga innan félaga ASÍ urðu einnig miklar breytingar innan miðstjórnar 

ASÍ. Eins og allir vita losnuðu kjarasamningar á almennum vinnumarkaði um áramótin og því 

1. maí 
Að venju tók VM – félag vélstjóra og málmtæknimanna þátt í hátíðarhöldunum  

1. maí, á alþjóðlegum baráttudegi verkafólks. Göngustjórar stýrðu kröfugöngunni. 
Fluttar voru örræður á leið göngunnar niður Laugaveginn og börnum færðar litlar 
veifur með íslenska fánanum. Að útifundi loknum bauð VM upp á kaffiveitingar í  

Gullhömrum og var það vel sótt af félagsmönnum. 
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hafa samningamál verið langfyrirferðamest á vettvangi ASÍ. Félögin innan sambandsins hafa 

reynt að þrýsta á hið opinbera um að laga hin ýmsu mál eins og skattamál, húsnæðismál, vexti 

og verðtryggingu og félagsleg undirboð. Það má því með sanni segja að þær kjarasamninga-

viðræður sem nú standa yfir eru mikilvægar og hafa kannski sjaldan verið mikilvægari hin 

síðari ár. Ljóst er að mörg kerfi sem hið opinbera hefur komið á eru ósanngjörn fyrir hina lægst 

launuðu og hafa rifið til baka þær kjarabætur sem stéttarfélög og atvinnurekendur hafa samið 

um. ASÍ er rétti vettvangurinn til þess að berjast fyrir þessum sameiginlegum kröfum.     

Sjómannadagsráð 
Sjómannadagsráð í Reykjavík og Hafnarfirði er samband stéttarfélaga sjómanna á höfuð borgar-

svæðinu og var það stofnað í Reykjavík 25. nóvember 1937 af ellefu stéttarfélögum sjómanna í 

Reykjavík og Hafnarfirði, þar sem hvert félag tilnefndi tvo fulltrúa.

Upphaflegt markmið var að halda árlegan hátíðisdag fyrir íslenska sjómenn. Fyrsti sjó-

mannadagurinn var svo haldinn 6. júní 1938 og var þá Sjómannadagsblaðið jafnframt gefið út í 

fyrsta sinn.

Í Sjómannadagsráði sitja 34 fulltrúar og á VM átta þeirra. 

Mikill stuðningur almennings við samtökin strax í upphafi leiddi fljótlega til þeirrar 

ákvörðunar (1939) að ráðið skyldi beita sér fyrir byggingu dvalarheimilis fyrir aldraða sjómenn 

(DAS). Fyrstu var ráðist í framkvæmdir í Laugarási þar sem Hrafnista sem tekin var í notkun 

árið 1957. Á Sjómannadaginn 1977 tók Hrafnista í Hafnarfirði til starfa.

Sjómannadagsráð hefur frá 1982 staðið að byggingu fjölda eignar- og leiguíbúða fyrir 60 

ára og eldri við Hrafnistuheimilin auk þess sem Hrafnistu hefur verið falinn rekstur hjúkr-

unarheimila í Kópavogi, Garðabæ og Reykjanesbæ. Nú eru Hrafnistuheimilin sex talsins í fimm 

sveitarfélögum og á næstu misserum tekur til starfa nýtt og glæsilegt öldrunar setur við Sléttu-

veg í Fossvogsdal í Reykjavík. Öldrunarsetrið samanstendur af hjúkrunarheimili sem Hrafnista 

mun reka og tekur til starfa 2019, þjónustumiðstöð í eigu Sjómannadagsráðs og leiguíbúðum 

Naustavarar, dótturfélags Sjómannadagsráðs, fyrir 60 ára og eldri sem verða tilbúnar fljótlega 

í framhaldinu. Uppbyggingin fer fram í samstarfi við Reykjavíkurborg og mun hún marka enn 

ein tímamótin í sögu uppbyggingar Sjómannadagsráðs í þágu lífsgæða aldraðra.

Viðurkenning á 
Sjómannadaginn 2018 
Neistinn  

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

sinn viðurkenningu fyrir fyrirmyndar-yfirvélstjórastörf. Viðurkenninguna hlaut að þessu sinni 

Helgi Sigurjónsson, yfirvélstjóri á Víkingi AK-100.

Helgi er fæddur 1. apríl árið 1974 í Keflavík. Hann lauk fjórða stigi vélstjórnarnáms í Vélskóla 

Íslands árið 1998 og tók sveinspróf í vélvirkjun árið 2000. Helgi starfaði sem vélstjóri á Freyju 

Fyrsti 
sjómannadagurinn 

var svo haldinn 6. 
júní 1938 og var þá  

Sjómannadagsblaðið 
jafnframt gefið út í 

fyrsta sinn.
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GK 364 og Sigga Bjarna GK 5 frá 1993 til 1995. Frá 1996 til 1998 starfaði hann sem vélstjóri til sjós 

og lands með námi hjá Nesfiski í Garði. Frá 1999 til 2001 starfaði Helgi sem vélstjóri á Antares 

VE 18, skipi Ísfélagsins. Frá 2001 til 2006 starfaði Helgi sem vélstjóri á Faxa RE 9, skipi Faxa-

mjöls og síðar Granda og HB Granda. Frá 2006 til 2015 var Helgi yfirvélstjóri á sama skipi. Frá 

2015 hefur Helgi starfað sem yfirvélstjóri á Víkingi AK 100, nýsmíði í eigu HB Granda.

Heiðrun á Sjómannadaginn í Reykjavík  

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

félagið Magnús Trausta Ingólfsson. 

Magnús Trausti er fæddur 8. ágúst 1947 í Hálsum í Skorradal. Magnús Trausti er giftur 

Kristínu Árnadóttur. Hann lauk námi í bifvélavirkjun árið 1973, prófi 4. stigs frá Vélskólanum 

í Reykjavík 1978 og sveinsprófi í vélvirkjun 1980. Magnús Trausti hóf störf sem vélstjóri á MS 

Selnesi og var þar fyrsti og yfirvélstjóri til vors 1984. Magnús Trausti vann í landi til 1990 en 

fór þá aftur á sjóinn og var vélstjóri hjá Samherja í yfir 25 ár. Því næst lá leiðin til Arnarfells 

þar sem Magnús Trausti lauk störfum 5. júní 2014 og hafði því verið þar í tæp 10 ár eftir tæp-

lega 40 ár á sjó.

Nefndir VM vegna sjávarútvegs 
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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  

Mönnunarnefnd fundaði átta sinum árið 2018. Undanfarin ár hafa fjölmörg frávik frá mönnun ver-

ið gefin á forsendum þess að viðkomandi bátur er ekki lengur úti en 14 klukkustundir á hverju 24 

stunda bili. Framan af var eftirlit með útiveru þessara báta í lagi en eftir breytingar hjá Vaktstöð 

siglinga og Samgöngustofu fór að bera á því að eftirlitið var ekki sem skildi. Þegar þetta var ljóst, 

höfnuðu fulltrúar sjómanna í mönnunarnefnd öllum beiðnum um frávik frá mönnun á grundvelli 

14 tíma reglunnar. Loks fór af stað verkefni hjá Samgöngustofu til að koma eftirlitinu í lag og má 

segja að þessu eftirliti hafi verið komið aftur á.

Undanfarið hefur fjölgað umsóknum um frávik í mönnun í vélarrúmi þar sem óskað er eftir 

því að vera án vélavarðar á þeim forsendum að vélarrúm viðkomandi skips sé búið eftirlitsbún-

aði 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 alls óvíst að hann fái þá hvíld sem lögboðin er. 

Nefndin þurfi að horfa til mönnunar skipsins í heild og þeirra verkefna sem vélstjórum er ætlað 

að sinna. Þessu hafa fulltrúar útgerðarmanna verið ósammála. 

Mönnunarnefnd fjallar ekki um mönnun farþega- og flutningaskipa en félagið beitti sér á 

þessu sviði varðandi mönnun nýja Herjólfs, þegar upplýsingar bárust um að ætlunin væri að 

manna skipið einungis með einum vélstjóra. Fulltrúar félagsins hafa fundað með Samgöngu-

stofu og framkvæmdastjóra fyrirtækisins sem mun reka skipið.

Undanþágunefnd 

Mjög hefur dregið úr undanþágubeiðnum vegna mikillar fækkunar á skipum og stöðugildum í fiski-

skipaflotanum. Samanburður á undanþágum á milli undanfarinna ára er mjög erfiður og í raun 

ekki marktækur. Til dæmis hefur umsóknum um undanþágur fyrir vélstjóra fækkað úr 734 árið 

2007 í 119 árið 2016, þegar fæstar umsóknir bárust. Síðan hefur umsóknum fjölgað. Árið 2017 voru 

umsóknir um undanþágur samtals 139 og voru 106 þeirra samþykktar. Árið 2018 voru umsóknir um 

undanþágu 207 og voru 152 samþykktar.

Margar undanþága á stærri skip eru vegna þess að viðkomandi vantar siglingatíma til að fá 

réttindi í stöðuna. Á minni skipum hafa undanþágur að mestu verið veittar með þeim skilyrð-

um að viðkomandi sé í námi til að fá réttindi í stöðuna. Á heimasíðu VM er hægt að nálgast árs-

skýrslu undanþágunefndar. 

Úrskurðarnefnd um fiskverð 

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

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

ar breytingar á forsendum úrskurðarnefndar um verðlagsákvarðanir á bolfiski. Nýtt forsendulíkan 

var tekið í notkun sem hefur tengingu við verð á fiskmörkuðum og afurðaverð. Á nýja líkaninu í bol-

fiski eru enn vankantar sem þarf að sníða af svo það virki eins og það á að gera. Sú vinna gengur of 

Undanfarin ár hafa 
fjölmörg frávik frá 

mönnun verið gefin 
á forsendum þess að 
viðkomandi bátur er 
ekki lengur úti en 14 

klukkustundir á hverju 
24 stunda bili. 
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hægt að mati VM.

Varðandi uppsjávarfisk er upplýsingagjöf frá fyrirtækjunum til verðlagstofu og úrskurðar-

nefndar um verð upp úr sjó og afurðaverð mun betri en áður. Öll framsetning er á stöðluðu 

formi sem verðlagstofa bjó til þannig að kílóverð er sama eining hjá öllum. Hins vegar er engin 

sátt um viðmið og frávik. Fiskverðsamningar milli áhafna og útgerða eru ófullnægjandi og er 

það orðið ljóst að mati VM að samningar sem eiga að vera á milli útgerðar og áhafna virka ekki 

sem skyldi þar sem útgerðin valtar yfir áhafnir skipanna í þessum samningum. Stéttarfélög sjó-

manna mega ekki koma að þessum samningum sem er mjög bagalegt þar sem eðlilegast væri 

að stéttarfélögin kæmu að samningum um verð í samstarfi við áhafnir skipanna. VM vísaði 

einu máli til úrskurðarnefndar fyrir hönd Heimaeyjar VE 1, Álseyjar VE 2 og Sigurðar  

VE 15. Það var um verð á makríl og síld. Nokkur hækkun kom til skipverja en ljóst var að VM gat 

ekki beitt sér að fullu þar sem, eins og áður kemur fram, stéttarfélög sjómanna mega ekki skipta 

sér of mikið af. Í úrskurðinum kemur þó fram að VM hafi raskað ferlinu um að stéttarfélög komi 

ekki að deilunni. Það er gott í sjálfu sér að raska þessu ferli en krafa VM er alltaf sú að mega 

koma fram fyrir hönd sinna félagsmanna þegar samið er um verð á afurðum. 
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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 en auk þess eru félagsmenn 

dreifðir í marga lífeyrissjóði um allt land. 

Birta lífeyrissjóður.
VM á 10 fulltrúa í fulltrúaráði sjóðsins.  

Gylfi Ingvason situr í aðalstjórn sjóðsins fyrir VM.

Gildi lífeyrissjóður.
VM á þrjá fulltrúa í fulltrúaráði sjóðsins. Fulltrúafjöldi hvers stéttarfélags fer eftir vægi iðgjalda fé-

lagsmanna þeirra. Í fulltrúaráði Gildis fækkaði fulltrúum VM um einn milli ára. 

Guðmundur Ragnarsson situr í aðalstjórn sjóðsins fyrir VM.

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja.
VM á einn fulltrúa í fulltrúaráði sjóðsins.  

Örn Friðriksson er varamaður í aðalstjórn sjóðsins fyrir VM.

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

VM er félagi í 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 alþjóðlegum grunni. VM hefur vaktað starfsemi IndustriAll en Samiðn 

vaktar IN og skipta félögin kostnaðinum með sér. IndustriAll skiptist í margar deildir og sitjum 

við í framkvæmdastjórn (Executive committee) en þar er fundað tvisvar á ári. Síðasti fundur var 

haldinn í Brussel í október 2018.

Alþjóðlega flutningaverkamannasambandið (ITF) 

VM er í ITF. Árni Bjarnason forseti FS sinnir málefnum ITF og er stjórnarmaður í fiskimannadeild 

ITF. 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 fundar tvisvar á ári. Þessir fundir eru mjög fræðandi um málefni 

vélstjóra. Ísland tók við forsæti sambandsins 2017 og er formaður VM forseti sambandsins fram til 

2019. 

Síðast fundaði NMF í Álasundi í Noregi. Var meðal annars rætt um framtíð í siglingum og 

mannlaus vélarrúm. Næsti fundur verður haldinn í Færeyjum í byrjun apríl á þessu ári. 

 ITF fundar á  
fjögurra ára fresti víðs 

vegar um heiminn.
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Starfsgreinaráð í málmtækni-, vélstjórnar- og framleiðslugreinum    

Starfsgreinaráðið er helsti vettvangur fagfélags eins og VM til að hafa áhrif á fagnám félags-

manna. Meginverkefni ráðsins er að skilgreina þarfir fyrir kunnáttu og hæfni sem náms-

brautalýsingar fyrir viðkomandi starfsgreinar byggja á og gera tillögur um lokamarkmið 

starfsnáms ásamt því að setja viðmið fyrir skiptingu námsins milli náms í skóla og náms á 

vinnustað.

Fræðslu- og 
menntamál VM   
Hlutverk VM á sviði menntamála er að efla félagslega og faglega þekk-
ingu félagsmanna og vinna að framgangi og þróun fagnáms þeirra. 
Fagnámið á að gefa sem mesta möguleika á vinnumarkaði og til áfram-
haldandi náms, auk þess sem félagsmenn eiga að hafa aðgang að mark-
vissri endurmenntun. Félagið vinnur að þessum markmiðum með því 
að reka öflugan fræðslusjóð og taka þátt í starfsemi aðila vinnumark-
aðarins, stjórnvalda og menntastofnana sem stuðla að þróun fagnáms-
ins og endurmenntunar. VM á fulltrúa í starfsgreinaráði, fagráði Vél-
tækniskólans, stjórn og sviðsstjórn IÐUNNAR fræðslumiðstöðvar og 
menntanefnd ASÍ.

Málefni starfsnáms hafa mikið verið rædd undanfarin ár og segja 
má að unnið sé að málefnum starfsnáms á mörgum sviðum. Starfs-
menn VM taka þátt í og fylgjast með þeim verkefnum sem unnið er að. 

VM á fulltrúa í 
starfsgreinaráði, 
fagráði 
Véltækniskólans, 
stjórn og sviðsstjórn 
IÐUNNAR 
fræðslumiðstöðvar og 
menntanefnd ASÍ.



36
Ársskýrsla VM 2018

Starfsgreinaráð eiga einnig að leggja fram tillögur um uppbyggingu og inntak lokaprófa 

í starfsnámi og veita umsögn um námsbrautalýsingar einstakra skóla. Ráðin eigi jafnframt 

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

iðnaðarins (SI) hafa vistað starfsgreinaráðið undanfarin ár.

Á síðasta ári komu alls 13 námskrár til umsagnar ráðsins, ein fyrir vélstjórn, þrjár fyrir 

stálsmíði, sex fyrir vélvirkjun, tvær fyrir rennismíði og ein vegna grunndeildar í málmiðn.

Þegar lögum um framhaldsskóla var breytt á þann veg að skólar eigi að útfæra námsbraut-

ir hver fyrir sig var starfsgreinaráðunum sett það verkefni að skilgreina betur hæfniskröf-

ur starfanna en þær lýsingar eru grunnurinn sem námsbrautalýsingar byggja á. Þegar frá 

leið bættist við sú krafa menntamálaráðuneytisins að við ákvörðun um lengd starfsnáms 

skyldi tekið tillit til þess að nám til stúdentsprófs væri þrjú ár. Af einhverjum ástæðum var 

til viðbótar gerð krafa um að starfsþjálfun, sem ætíð hefur verið órjúfanlegur hluti náms í 

málmiðnum og vélstjórn, væri sett sem einingabær áfangi í námsbrautalýsingar. Með þeirri 

viðbót sprengdu flestar iðnnámsbrautir rammann sem náminu var settur, í einingum talið. 

Vegna þessa varð töf á því að nokkur starfsgreinaráð ynnu umsagnir um námsbrautir sem 

skólar höfðu unnið en þegar ráðuneytið slakaði á kröfunni um hámarks einingafjölda sendu 

ráðin inn umsagnir.

Eftir þessa vinnu skólanna við námsbrautagerð er ljóst að starfsgreinaráðin þurfa að vinna 

ýtarlegri hæfniskröfur en ráðuneytið setti ráðunum mjög þröngar skorður við gerð þeirra því 

lýsingarnar áttu einungis að fylla eitt A4 blað. Skólarnir þurfa augljóslega mun ýtarlegri lýs-

ingar til að vinna eftir. Menntamálaráðuneytið hefur sett af stað verkefni um rafrænar fer-

ilbækur sem meðal annars eiga að halda utan um verkefni sem nemandi vinnur að í starfs-

þjálfun. Vegna þessa verkefnis liggur fyrir að starfsgreinaráðið þarf að skilgreina hvaða 

verkefni nemi á að vinna að í starfsþjálfuninni.

Menntanefnd ASÍ   
Hlutverk menntanefndar ASÍ er að hafa frumkvæði að stefnumótun sambandsins á sviði 

menntamála og fylgja eftir samþykktum miðstjórnar þess. Starf ASÍ á sviði menntamála byggir 

á þeirri sýn að líta skuli á menntakerfið sem eina heild og að tryggja skuli öllum tækifæri til 

menntunar óháð efnahag, búsetu og félagslegri stöðu. Í allri umræðu undanfarinna ára um 

starfsmenntun og fullorðinsfræðslu hefur ASÍ þurft að hafa sig nokkuð í frammi við að koma 

viðhorfum launamanna um þessar námsbrautir að.   

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

ar. FMA rekur fræðslu- og útgáfustarfsemi fyrir talsmenn aðildarsamtakanna. Mímir starfar 

á sviði fullorðinsfræðslu og starfsmenntunar með það að markmiði að bjóða upp á nám fyrir 

fullorðna, þróa námsleiðir og hvetja fólk á vinnumarkaði til símenntunar og starfsþróunar. 

Utanumhald um félagsmálafræðsluna er á skrifstofu Menningar- og fræðslusambands  

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

efni menntanefndar ASÍ á síðasta ári voru tengd fagháskólanámi og því að tryggja fjármagn 

til framhaldsfræðslunnar.

Af einhverjum 
ástæðum var til 

viðbótar gerð krafa 
um að starfsþjálfun, 

sem ætíð hefur verið 
órjúfanlegur hluti 

náms í málmiðnum 
og vélstjórn, væri sett 

sem einingabær áfangi 
í námsbrautalýsingar. 
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Skólamál 
Nemar í vél- og málmtækni og netagerð  

Ellefu 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 2018 2017 2016 2015 2014

Vélavarðanám 9 23 18 64 41

Vélstjórn A-nám 15 35 37 49 31

Vélstjórn B-nám 15 37 15 19 18

Vélstjórn C-nám 2 1 1 2 2

Vélstjórn D-nám 53 47 49 51 44

Grunndeild málmiðna 17 29 18 51 40

Rennismíði 13 11 12 16 17

Stálsmíði 7 17 8 10 7

Vélvirkjun 48 72 56 71 73

Netagerð 2 2 9  2

Blikksmíði  3 4 6 

Málmsuða 6  20  

Samtals 187 277 247 339 275

Nemendur útskrifuðust
í vélvirkjun árið 2018

48
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Skráðir nemendur á vorönn 

Nemendur á vélstjórnarbrautum eru skráðir á viðkomandi brautir og eru komnir mislangt. 

Nám 2019 2018 2017 2016 2015

Vélavörður 4 8  12 14

Vélstjórn A-nám 69 111 117 98 89

Vélstjórn B-nám 98 97 87 83 82

Vélstjórn C-nám 10 10 8 9 11

Vélstjórn D-nám 114 146 167 163 162

Grunndeild málmiðna 150 105 186 392 201

Rennismíði 17 26 27 8 27

Stálsmíði 46 29 27 15 26

Vélvirkjun 179 156 125 61 130

Netagerð  10 6  1

Blikksmíði 30 15 5  10

Málmsuða  2   

Samtals 717 715 755 841 753

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 102 sveinar í málmiðn-

greinum og netagerð árið 2018 og skiptast eftir iðngreinum sem hér segir:

Nám 2018 2017 2016 2015 2014

Blikksmíði 4 7 4 8 5

Netagerð 3 5 4 2 2

Rennismíði 7 6 7 10 4

Stálsmíði 11 4 5 5 4

Vélvirkjun 77 74 99 75 76

Samtals 102 96 119 100 91
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Námssamningar

Árið 2018 voru 111 námssamningar í málmiðngreinum og netagerð staðfestir. Þeir skiptast þannig 

eftir iðngreinum:

Nám 2018 2017 2016 2015 2014

Blikksmíði 9 9 5 18 5

Netagerð 2 11 4 4 4

Rennismíði 10 5 7 11 11

Stálsmíði 11 13 8 10 10

Vélvirkjun 79 89 90 96 96

Samtals 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 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, hvort tveggja í gegnum síma og í fyrirtækjum. 

Á árinu 2018 hélt Málm- og véltæknisvið IÐUNNAR eftirtalin námskeið:

Námskeið Fjöldi námskeiða Fjöldi nemenda

Afréttingar 1 3

Autocad / Inventor 10 47

Ábyrgðarstjóri suðumála 2 11

Fyrirtækjanámskeið 11 45

Iðntölvustýringar 1 8

Stilling loftræstikerfa 1 7

Rafmagnsfræði 1 4

Smurolíur 1 11

Suðunámskeið 5 20

Suðusmiðja 1 7

Suðuþjálfun í fyrirtækjum 10 20

Hljóðbylgjumælingar vottun 1 6

Undirbúningsnámskeið fyrir sveinspróf 4 34

Vökvatækni IV – vinnuvélar 1 6

Legur 2 17

Kælitækni CO2 2 28

Sjónskoðun málmsuðu vottun 3 17

Norræn ráðstefna um málmsuðu 1 33

Suðupróf 1 8

Samtals 59 332



40
Ársskýrsla VM 2018

Sjóðir VM 
Fræðslusjóður VM  

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

félagsmönnum 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 sex mánuði, eiga grunnrétt að upphæð 100.000 krónur. Að auki safna þeir 25.000 

krónum á ári. Hámarksréttur er 225.000 krónur. Grunnrétturinn 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 samn-

ingi, eiga rétt á viðbótarstyrk. Miðað er við að greiðslur vinnuveitanda nemi 1,1% af 

heildarlaunum starfsmanns. Viðbótarstyrkurinn nemur 50.000 krónum á ári og geta 

rétthafar safnað rétti í allt að fjögur ár. Viðbótarstyrkurinn er sérstaklega ætlaður til 

fagnáms og starfsþróunar.

Árið 2018 fengu 228 félagsmenn VM styrki úr fræðslusjóði félagsins sem skiptast 

þannig (upphæðir í krónum):

  2018  2017  2016 

NÁM/NÁMSKEIÐ Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð

Fagnámskeið 5 195.123 13 930.812 12 396.532

Ferðastyrkir 18 970.727 6 216.765 9 436.788

Framhaldsskólanám 100 4.740.615 97 4.827.405 126 4.988.039

Háskólanám 37 2.878.561 36 2.867.115 23 1.460.140

IÐAN fræðslusetur 9 433.500 7 477.875 15 784.950

Landsbjörg 18 1.199.000 25 1.397.500 20 1.079.750

Meirapróf 29 2.474.864 31 3.465.182 26 2.517.478

Persónuleg færni 4 299.000 4 177.000 6 516.376

Tómstundanám 36 1.034.292 41 1.328.834 25 670.368

Tungumálanám 14 571.275 12 380.575 12 518.175

Tölvunám   8 469.100 7 475.650

Vinnuvélapróf 4 144.975 2 40.711 1 30.750

Samtals 274 14.941.932 282 16.578.874 282 13.874.996

Viðbótarstyrkurinn 
nemur 50.000 

krónum á ári og geta 
rétthafar safnað rétti 

í allt að fjögur ár. 
Viðbótarstyrkurinn er 

sérstaklega ætlaður 
til fagnáms og 
starfsþróunar.
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Styrktar- og sjúkrasjóður VM 

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

Stjórn sjóðsins skipa Guðmundur Ragnarsson fv. formaður janúar–apríl 2018, Guðmundur 

Helgi Þórarinsson formaður frá aðalfundi 2018, Bragi Eyjólfsson, Brynjar Viggósson, Krist-

mundur Skarphéðinsson (tilnefndur af stjórn) og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson. 

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 þróun á greiðslu dagpeninga og styrkja úr sjóðnum á síðustu 

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

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

Það er gaman að geta þess að stjórn sjúkrasjóðs ákvað í febrúar 2019 að hækka greiðsluþátttöku 

sjóðsins í forvarnarstyrkjum úr 90% af kostnaði félagsmanna í 100%. Þar má nefna styrki fyrir 

áhættumat hjá Hjartavernd, ristilskoðun, blöðruhálskirtilsskoðun, krabbameinsskoðun og 

heyrnarmælingu.  
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GREIÐSLUR ÚR STYRKTAR- OG SJÚKRASJÓÐI 2016–2018 
   

2016   

 Fjöldi Upphæð Meðaltal

Sjúkradagpeningar til félagsmanna 116 170.522.379 1.470.021

Sjúkraþjálfun 205 7.600.390 37.075

Sjóngler og linsur 155 7.055.343 45.518

Heyrnartæki 29 3.550.254 122.423

Frjósemismeðferð 8 900.000 112.500

Útfararstyrkur 27 6.750.000 250.000

Líkamsræktarstyrkur  416 8.964.555 21.549

Læknisþjónusta 249 5.990.478 24.058

Tannlæknaþjónusta  236 6.768.001 28.678

Fæðingarstyrkur  74 7.676.000 103.730

Aðrir styrkir 139 2.674.245 19.239

Samtals 1.654 228.451.645 138.121

   

2017   

 Fjöldi Upphæð Meðaltal

Sjúkradagpeningar til félagsmanna 112 148.730.117 1.327.947

Sjúkraþjálfun 203 7.668.747 37.777

Sjóngler og linsur 142 5.761.537 40.574

Heyrnartæki 27 3.550.263 131.491

Frjósemismeðferð 11 1.880.000 170.909

Útfararstyrkur 32 8.000.000 250.000

Líkamsræktarstyrkur  412 8.913.797 21.635

Læknisþjónusta 218 4.851.767 22.256

Tannlæknaþjónusta  278 8.076.712 29.053

Fæðingarstyrkur  50 5.300.000 106.000

Aðrir styrkir 135 2.517.003 18.644

Samtals  1.620 205.249.943 126.697

   

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
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Virk – Starfsendurhæfingarsjóður  
Frá 1. ágúst 2009 hefur VM, Félag vélstjóra- og málmtæknimanna, átt í samstarfi við VIRK – 

Starfsendurhæfingarsjóð. Hlutverk sjóðsins er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veik-

inda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingarþjónustu. Félagsmönnum VM stendur 

þessi þjónusta til boða ef starfshæfni þeirra er skert vegna veikinda eða slysa. Þeir sem telja 

sig þurfa á þessari þjónustu að halda geta pantað tíma hjá ráðgjöfum VM í starfsendurhæf-

ingu. Á Stórhöfða eru starfandi þrír ráðgjafar, þær Hlín Guðjónsdóttir, Rakel Björk Gunnars-

dóttir og Guðrún Elínborg Guðmundsdóttir. Ráðgjafarnir sinna hefðbundinni starfsendur-

hæfingu en auk þess eru Hlín og Rakel í sérverkefnum tengdum geðheilbrigðisþjónustu á 

vegum VIRK. 

Tilgangur þjónustu VIRK er að aðstoða fólk við að komast til vinnu. Um er að ræða mark-

vissa ráðgjöf sem snýr að starfsendurhæfingu og krefst fullrar þátttöku viðkomandi einstak-

lings. Þjónustan er ferli sem felur í sér greiningu á stöðu og möguleikum eftir verkferl-

um VIRK. Tilvísun frá heimilislækni eða meðhöndlandi lækni er 

forsenda þjónustu. 

Markmið starfseminnar er að efla færni og vinnugetu til að draga 

úr líkum á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna varan-

legrar örorku. Áhersla er lögð á að efla virkni einstaklingsins, auka 

vinnugetu og varðveita vinnusamband, ef það er til staðar. Einnig 

hefur verið lögð áhersla á að skoða þá þætti í vinnuumhverfinu sem 

hafa áhrif á starfsgetu einstaklingsins til að aðstoða hann við að 

viðhalda vinnugetu sinni og þá möguleikum á að vera virkur á vinnumarkaði. Sjá jafnframt 

heimasíðu Virk, www.virk.is.

Einnig er vert að benda á forvarnaverkefni VIRK sem kallast Velvirk en um er að ræða vef-

inn www.velvirk.is þar sem finna má mikið af áhugverðu og uppbyggilegu efni sem hugsað er 

í forvarnarskyni.

Í heildina hefur verið almenn aukning í þjónustu hjá VIRK milli ára. Árið 2017 voru 1.854 

ný mál hjá VIRK og það sama ár útskrifuðust 1.115 manns. Árið 2018 voru 1.961 ný mál og 1.367 

manns sem útskrifuðust.

Árið 2018 voru 92 ný einstaklingsmál skráð í þjónustu hjá ráðgjöfum á Stórhöfða 27. Sama 

ár útskrifuðust 82 einstaklingar úr þjónustu. Þegar horft er til framfærslu þeirra einstak-

linga sem koma inn í þjónustu til ráðgjafa eru 32% þeirra með laun á vinnumarkaði eða fá 

sjúkradagpeninga frá stéttarfélagi. Við útskrift fara 60% í launaða vinnu, atvinnuleit eða 

lánshæft nám.

Árið 2016 voru 120 ný einstaklingsmál skráð í þjónustu hjá ráðgjöfum á Stórhöfða 27. Sama 

ár útskrifuðust 60 einstaklingar úr þjónustu. Alls voru 128 einstaklingar í þjónustu í lok árs. 

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

47% þeirra með laun á vinnumarkaði eða fá sjúkradagpeninga frá stéttarfélagi. Við útskrift 

fara 64% í launaða vinnu, atvinnuleit eða lánshæft nám.

Útskrifuðust frá  
VIRK árið 2018.
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Akkur 
Árið 2018 skilaði ágætri ávöxtun á sjóði Akks og voru veittir átta styrkir úr sjóðnum að upphæð 

rúmar fimm milljónir króna. Sex styrkir voru veittir í flokknum menningarmál og listsköpun og 

einn vegna rannsókna, brautryðjenda- og frumkvöðlastarfs.

Frá aðalfundi VM 2018 til aðalfundar VM 2021 skipa stjórn Akks þeir Ólafur Grétar Krist-

jánsson formaður, Steingrímur Haraldsson og Einar Hilmarsson. Varamenn í stjórn Akks eru 

Guðmundur Ragnarsson og Jón Jóhannsson. 

Styrkir til hjálparsamtaka 
2018 styrkti VM hjálparsamtök fyrir jólin eins og undanfarin ár. Að þessu sinni 

fengu Hjálparstofnun kirkjunnar 300.000 krónur og SÁÁ 200.000 krónur. 
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Lykiltölur úr rekstri VM árið 2018 (birt með fyrirvara)

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

Rekstrartekjur
Félagsgjöld og iðgjöld ......................................... 526.216.716 212.232.378 66.071.797 9.252.124 238.660.417
Aðrar tekjur ............................................................ 50.733.242 15.373.662 35.359.580

576.949.958 227.606.040 101.431.377 9.252.124 238.660.417 0

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld .................................. 146.874.332 146.874.332 0
Almennur rekstrarkostnaður ............................ 90.581.582 83.639.705 238.497 6.703.380
Aðildargjöld til ASÍ ................................................ 19.407.671 19.407.671
Þóknun til (frá) öðrum sjóðum ......................... 0 (38.960.624) 9.910.770 5.183.812 23.866.042
Bætur og styrkir .................................................... 239.934.232 14.941.932 224.992.300 0
Rekstur orlofshúsa og íbúða ............................. 83.326.594 83.326.594
Afskriftir .................................................................. 26.073.241 9.827.027 13.385.512 745.141 2.115.561

606.197.652 220.788.111 106.622.876 21.109.382 257.677.283 0

Rekstrarhagnaður (-tap) (29.247.694) 6.817.929 (5.191.499) (11.857.258) (19.016.866) 0

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 36.191.076 13.420.308 (322.908) 2.937.610 13.470.219 6.685.847

Lagt í Vinnudeilu- og verkbannssjóð 0 (11.863.618) 11.863.618

Afkoma ársins 6.943.382 8.374.619 (5.514.407) (8.919.648) (5.546.647) 18.549.465

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

Eignir sjóða alls 3.389.505.947 1.701.693.280 450.982.504 164.823.746 734.807.219 337.199.198
Krafa á aðra sjóði .................................................. (1.071.050.029) (131.218.715) (602.632.116) (337.199.198)

Eignir samtals 2.318.455.918 1.701.693.280 450.982.504 33.605.031 132.175.103 0

Eigið fé og skuldir

Eigið fé
Akkur, styktar- og menningarsjóður ............... 206.867.022 206.867.022
Minningarsjóður VM ............................................. 3.242.781 3.242.781
Óráðstafað eigið fé ............................................... 1.984.609.409 837.207.779 (81.538.419) 163.874.073 727.866.778 337.199.198

Eigið fé samtals 2.194.719.212 1.047.317.582 (81.538.419) 163.874.073 727.866.778 337.199.198

Skuldir sjóða alls 1.194.786.735 654.375.698 532.520.923 949.673 6.940.441
Skuld við aðra sjóði .............................................. (1.071.050.029) (541.707.240) (529.342.789)

Skuldir samtals 123.736.706 112.668.458 3.178.134 949.673 6.940.441 0

Eigið fé og skuldir samtals 2.318.455.918

Rekstrarreikningur 2018

Efnahagsreikningur 31. desember 2018
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