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Ávarp formanns var fyrst skrifað í mars á þessu ári. Svona hljóðaði inngangurinn þá. Vegna 

samkomubanns og sóttvarnarlaga var ákveðið að vera með rafrænan aðalfund þar sem aðeins 

voru kynnt úrslit úr stjórnarkjöri, öðrum liðum aðalfundar var frestað fram á haust. Hér erum við í 

dag, í raun hefur lítið breyst nema að fólk er að læra að lifa með veirunni. 

Við verðum samt að halda áfram að lifa lífinu og reyna að raska hinu daglega lífi sem 

minnst. Tökum þessu með almennri skynsemi, tökum ábyrgð á okkur og okkar nánustu og 

virðum leiðbeiningar um varúðarráðstafanir og sóttvarnir. Hlýðum Víði.  

Að þessu sögðu skulum við snúa okkur að málefnum VM. Síðastliðið ár var mjög viðburðar-

ríkt hjá VM, sérstaklega hvað kjarasamninga varðar. Við skrifuðum undir almenna samn-

inginn við SA ásamt öðrum iðnaðarmannafélögunum 3.maí síðastliðinn. Sumarið var svo 

frekar rólegt og aðeins skrifað undir einn samning,  haustið varð þeim mun annasamara, en 

þá var skrifað undir sjö kjarasamninga, flestir þeirra hjá orkufyrirtækjum. Um áramót var því 

búið að skrifa undir níu samninga, en átta eru lausir. Þegar þetta er ritað er búið er að skrifa 

undir einn samning á árinu 2020. Þeir samningar sem eru eftir, eru búnir að vera lausir alltof 

lengi. Það virðist vera lenska hjá okkur Íslendingum að draga lappirnar alltof lengi þegar að 

kjarasamningum kemur. Það verður að nást hugarfarsbreyting hvað þetta varðar, það á að 

vera sjálfsögð krafa að samningur taki við af samningi.  Það sem flækti þessa samninga og 

jafnframt stendur upp úr, er vafalaust ákvæðið um styttingu vinnuvikunnar. Það eru fimmtíu 

ár síðan síðast var ráðist í svo miklar breytingar á vinnumarkaðinum hvað vinnutíma varðar. 

Er það von mín að þetta verði fyrsta skrefið til að raunstytta þann langa vinnutíma sem hefur 

viðgengist á Íslandi.

Þá get ég ekki lokið umræðunni um kjaramál án þess að minnast aðeins á kjarasamning 

VM við SFS sem er rétt að fara á stað. Það eru vonbrigði í mínum huga að ekki skuli hafa nást 

betri samstaða hjá stéttarfélögum sjómanna en raun ber vitni. Ég hef sagt það áður og segi 

enn að ef við ætlum að ná sanngjarnri verðlagningu á sjávarafurðum verðum við að standa 

þétt saman. VM fór af stað í byrjun ársins með auglýsingar og greinar til þess að reyna vekja 
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upp umræðu um verðlagningu sjávarafurða. Það er komin af stað umræða í samfé-

laginu um það endurgjald sem er sanngjarnt fyrir nýtingu á sameiginlegri auðlind 

þjóðarinnar. Vil ég benda m.a á framgöngu Kára Stefánssonar og einnig fundaröð Ög-

mundar Jónassonar og Gunnars Smára Egilssonar „kvótann heim“. Tel ég orðið ljóst 

að ekki verða gerðar breytingar á kerfinu eins og við þekkjum það í dag, án aðkomu 

löggjafans. Við eigum að nota okkur þann meðbyr sem er að myndast í samfélaginu 

og þá staðreynd að það styttist óðfluga í kosningar. Það er eitt af okkar verkefnum að 

koma þessu á dagskrá stjórnmálaflokkana. Því ætlum við að bjóða öllum þingflokk-

um til fundar til þess að reyna að sýna þeim fram á galla í kerfinu, galla sem sjómenn 

og samfélagið allt í heild tapa á. 

En VM snýst ekki einungis um kjaramál frekar en önnur stéttarfélög. Við rekum 

margskonar aðra þjónustu, svo sem orlofs-, fræðslu- og sjúkrasjóði ásamt ýmsu fleiru. 

Stjórn VM hefur verið að rýna stefnu félagsins með það í huga hvað betur mætti fara í 

vinnu okkar með hag félagsmanna að leiðarljósi. Var ákveðið að fara í umfangsmikla 

stefnumótunarvinnu í haust til þess að kann hug ykkar félagsmannanna hvert félagið eigi að 

stefna. Hvað og hvernig getum við gert betur í kjaramálum? Eigum við að vera eða ekki vera 

í ASÍ? Hvað getum við gert betur í menntamálum? Hvernig viljum við sjá orlofsmálin þróast? 

Hverjar eiga að vera helstu áherslur hjá Sjúkra- og styrktarsjóði? Þar munum við leitast við 

að gera þetta í sem bestri samvinnu við ykkur félagsmennina og kynna stefnumótun á næsta 

aðalfundi. Fagfélag eins og VM verður að vera ávallt í takt við kröfur félagsmanna. Það er þó 

þannig að stefnumótun þarf ávallt að vera í stöðugri endurskoðun.  

Ég segi aftur,þetta var samið í vor, þessi vinna er hafin, en mun taka lengri tíma en við ætl-

uðum vegna ástandsins. Könnun hefur verið send út á félagsmenn og hvet ég alla til að svara 

henni.

Hvað orlofsmál varðar þá kom fram á síðasta aðalfundi að nokkuð kostnaðarsöm upp-

bygging á Laugarvatni hefur bitnað á viðhaldi annarra eigna. Fengum við þá leyfi til þess að 

selja þrjú orlofshús til þess fækka eignum og ná betri tökum á rekstrinum og seldum við tvö 

hús á Kirkjubæjarklaustri og hús í Hraunborgum. En betur má ef duga skal, við þurfum að 

hugsa orlofssjóðinn til framtíðar, sú vinna þarf að vera á hendi stjórnar orlofssjóðsins með 

því markmiði að viðhald og gæði húsa verði með besta móti og að sjóðurinn reki sig á eigin 

tekjum.  

Þá langar mig að minnast aðeins á félagslega þáttinn í starfsemi VM. Síðastliðið haust héld-

um við  kjararáðstefnu á Hótel Selfossi dagana 13.–15. september. Að þessu sinni vorum við 

með landmenn og sjómenn saman til að ná sem mestum árangri á þinginu. Fannst mér takast 

vel til og gat ekki heyrt annað en að mikil ánægja væri meðal þing gesta, þó svo að við hefð-

um gjarnan viljað fá enn meiri þátttöku. 

Þá héldum við áfram að bjóða upp á námskeið í samstarfi við Íslandsbanka um töku lífeyris 

þar sem reynt er við að upplýsa fólk um þá kosti sem í boði eru þegar kemur að starfslokum. Við 

höfum líka farið í vinnustaðaheimsóknir og haldið fundi víðs vegar um landið. Því miður urð-

um við að fella niður ferðina til Vestmannaeyja 2. janúar en sá fundur var haldinn í fjarfundi. 

Þá var haldin trúnaðarmannaráðstefna á Grand hótel í byrjun nóvember. Helsta viðfangsefnið 

var stytting vinnuvikunnar og gerð fyrirtækjasamninga. Þetta var vel sótt ráðstefna og kraft-

mikil. Það er svo mikilvægt fyrir okkur fólkið á skrifstofu VM að fá ykkar skoðun á málefnum. 

Það er nefnilega þannig að þið félagsmenn eiga ávallt að marka stefnuna.  

Virðingarfyllst 

Guðm. 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 í Silfursölum. Hallveigarstíg 1. þann 29. mars 2019, fram til mars 2020. 

Tölulegar upplýsingar eru miðaðar við starfsárið 2019 en efnisatriði eru miðuð við tímann 

frá mars 2019 til mars 2020.

Félagsgjöld og iðgjöld hækkuðu um 5,4% frá árinu 2018 en höfðu hækkað um 4,1% milli 

áranna 2017 og 2018.  Rekstrartekjur hækka um rúm 16% milli ára en án áhrifa af söluhagn-

aði eigna þá hækka rekstrartekjur um 5,8% á milli ára. Greiddar bætur og styrkir hækka um 

23,6% milli ára, eða um 56,5 millj. kr. Hlutfall launa af tekjum án söluhagnaðar nema 20,3% 

en var 25,5% árið áður.  Hlutfall annars rekstrarkostnaðar af tekjum án söluhagnaðar er 

16,8% samanborið við 15,7% árið 2018.  Rekstrargjöld orlofshúsa hækka um rúm 7% milli ára, 

en leigutekjur orlofshúsa hækka um 11%. Á árinu var rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði og 

óreglulega liði 13 millj. kr.  samanborið við 29,2 millj. kr. tap á árinu 2018.

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

að raunvirði m.v. launavísitölu í apríl 2017. Það samsvarar 353,7 millj. kr. á verðlagi í árslok 

2019. 

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

sambærilegum verðbréfum eða 5 - 7%. Bókfærður hagnaður af verðbréfasafni hækkar tölu-

vert á milli ára, er um 99,2 millj. kr. á árinu 2019 en var um 41 millj. kr. á árinu 2018.

Hagnaður félagsins á árinu 2019 nam um 92,2 millj. kr. samanborið við 7 millj. kr. hagnað á 

árinu 2018. Þar af er hagnaður af sölu orlofshúsa um 61 m.kr. Rekstrarhagnaður varð á rekstri 

Félagssjóðs, Orlofssjóðs, Sjúkrasjóðs og Vinnudeilu- og verkbannssjóðs en rekstrartap var 

á rekstri Fræðslusjóðs. Heildareignir sjóðsins nema 2.458 millj. kr. og hækka um 140 millj.

kr. milli ára. Félagið er með stóran hluta eigna sinni í fjárvörslu og eignastýringu hjá viður-

kenndum þjónustuaðilum eða alls um 1.586 millj. kr. Skuldir félagsins í árslok eru 142 millj. 

kr. og eigið fé félagsins því 2.316 millj. kr. þann 31. desember 2019 samanborið við 2.195 millj. 

kr. árið á undan. 

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

sína og  eignahlutur í Skipagötu 14 á Akureyri ásamt öðrum stéttarfélögum en þar geta félags-

Hlutfall launa af tekjum
án söluhagnaðar nema

20,3% en var 25,5%
árið áður. 
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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



Fjöldi félagsmanna 
og skipting 

Árið 2019 greiddu alls 3185 einstaklingar félagsgjöld til VM. Nýir félagsmenn voru 

227. Skipting milli kynja er 3146 karlar og 39 konur.

Skráðir félagsmenn, sem hættir eru störfum vegna aldurs eða örorku, eru 802. 

Atvinnulausir félagsmenn voru 35 í desember 2019 og er það aukning um 4 frá 

árinu 2018. 

K
on

ur
 e

ru
 fé

la
ga

r 
í V

M
.

39

K
ar

la
r 

er
u 

fé
la

ga
r 

í V
M

.

3.
14

6
Ársskýrsla 
VM 2019

8



Ársskýrsla 
VM 2019

9

Skipting félagsmanna  
eftir störfum árið 2019

Á þessari mynd má sjá hvernig félagsmenn skiptast í störf á landi og á sjó.  

Í landi starfa 82,62% félagsmanna en 17,38% eru á sjó.

  Sjór      Orkugeirinn      Landmenn 

2019

17%

74%

9%

Skipting félagsmanna eftir störfum 
Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Sjór 532 17,31%

Orkugeirinn 265 8,62%

Landmenn 2.276 74,06%

Samtals 3.073 100,00%
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Skipting félagsmanna 
eftir svæðum 
Á meðfylgjandi mynd má sjá dreifingu félagsmanna VM yfir landið árið 2019.  

Rúm 60% félagsmanna okkar búa á Höfuðborgarsvæðinu. 

Skipting 
félagsmanna  

eftir landssvæðum

18%
8%

60%

5% 9%

  Austurland      Norðurland      Vesturland og Vestfirðir 

  Höfuðborgarsvæðið      Suðurland og Reykjanes

Skipting félagsmanna  
eftir landssvæðum árið 2019
Austurland 176 4.50%

Norðurland 359 9.18%

Vesturland og Vestfirðir 320 8.18%

Höfuðborgarsvæðið 2349 60.08%

Suðurland og Reykjanes 706 18.06%

Samtals 3910 100.00%

félagsmanna VM bjuggu  
á Norðurlandi árið 2019.

359



Kjarasamningar 
Árið 2019 var mjög annasamt hvað kjarasamningagerð varðar. mæddi mikið á starfsfólki og félags-

mönnum VM í samningagerð og er ekki allt búið enn. 

Í lok desember 2018 losnuðu átta kjarasamningar, 31.mars 2019 sex samningar, 31.maí tveir 

samningar og loks einn samningur 1.október. 

Þann 3.maí undirrituðu iðnaðarmannafélögin almennan kjarasamning við SA. Höfðu þá 

samningaviðræður staðið yfir frá því haustið 2018 og með miklum þunga frá janúar 2019, þar 

til skrifað var undir. Iðnaðarmannafélögin stóðu saman frá byrjun til enda og var það sam-

starf til fyrirmyndar. Var sá samningur byggður upp á Lífskjarasamningnum svokallaða sem 

SGS og VR undirrituðu 3.apríl. En mjög svo aðlagaður að samningum Iðnaðarmanna. Byggði 

sá samningur á fastri krónutölu hækkunum, upptaka virks vinnutíma, vinnutímastyttingu 

og nýrri útfærslu á yfirvinnu.

Aðrir samningar voru settir á bið á meðan var verið að semja um almenna samninginn og 

tóku svo aðrir samningar mið af honum en hver og einn með sinni útfærslu. 

Þar sem komið var langt fram á vorið var samningum frestað fram á haustið með inná 

greiðslum sem áttu að dekka hluta þeirra launahækkana sem áttu að vera komnar frá því 

kjarasamningar runnu út.  Þó með einni undantekningu samið var við Norðurorku þann 11.júlí. 

Strax í lok ágúst fóru svo viðræður af stað aftur með vaxandi þunga fram á haustið. Í 

október var skrifað undir fyrir farmenn og HS Orku, í nóvember fyrir Landsvirkjun og Sam-

band íslenskra sveitarfélaga, í desember við Orkuveituna og undir fyrirtæki, bæði vél-

fræðingar og málmtæknimenn og svo einnig vegna vélstjóra á sanddæluskipum. 

Í öllum þessum samningum þar sem fleiri en eitt iðnaðarmannafélag hafa komið að hefur 

verið mikil og góð samvinna og má nefna að VM, RSÍ og FIT kynntu sína samninga saman 

bæði hjá Landsvirkjun og Orkuveitunni.

Í febrúar á þessu ári var svo skrifað undir kjarasamning við Faxaflóahafnir. Þar skrifuðu 

VM, FS og Samiðn undir einn og sama samninginn.

Þegar þetta er skrifað er búið að skrifa undir tíu kjarasamninga en þó standa eftir sjö kjara-

samningar Orkubú Vestfjarða, Selfossveitur, Hafrannsóknarskipin, Landhelgisgæslan, Ísal, 

Kerfóðrun og SFS. Samningaviðræður eru hafnar á öllum stöðum, en viðræður eru komnar 

misjafnlega langt. 

Við verðum aðeins að minnast á Ísal samninginn. Þar liggur á borðinu samningur sem 

samningsaðilar eru sammála um að sé ásættanlegur miðað við stöðuna. Svo gerist það að Rio 

Tinto neitar að skrifa undir samninginn fyrr en búið er að semja við ríkið um raforkuverð. Það 

er algjörlega óásættanlegt að erlend stórfyrirtæki geti misnotað starfsfólk sitt í slag við ríkið.
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Kannanir 
Kjarakönnun á meðal félagsmanna VM sem starfa í landi stóð yfir dagana 24. október til 9. des-

ember 2019. Könnunin var blanda af net- og símakönnun. Þeir sem eru á netfangalista félagsins fá 

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

Íslands sá um framkvæmd könnunarinnar sem tók til septemberlauna árið 2019. Alls tóku 785 þátt 

í könnuninni, af 2125, sem gerir um 37.8% svarhlutfall. Kjarakannanir eru mikilvægasta verkfæri 

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

samanborið við aðra. Til að nálgast meðaltímalaun þátttakenda eru þeir sem eru á pakkalaunum 

aðgreindir frá þeim sem eru á samsettum launum. Meðal tímalaun eru fundin út frá upplýsing-

um síðarnefnda hópsins. Meðal tímalaun safnsins mældust kr. 3.107 og hafa hækkað um 7.3% 

frá síðustu könnun, en þá mældust þau kr. 2.895.

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

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

vaktavinnufólk, auk þess sem laun þeirra eru ýmist pakkalaun eða samsett. Árið 2019 mæld-

ist meðaltal heildargreiðslna allra þátttakenda kr. 802.000 og meðal vinnustundafjöldi á viku 

var 43 klst. Árið 2018 var meðaltal heildargreiðslna allra þátttakenda kr. 731.000 og meðal 

vinnustundafjöldi á viku var 43 klst.

ORLOFSSJÓÐUR VM 
Orlofssjóður VM rekur 37 orlofshús allt árið um kring og 38 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. 

Meðal tímalaun 
safnsins mældust 

kr. 3.107 og hafa 
hækkað um 7.3% frá 

síðustu könnun. en þá 
mældust þau kr. 2.895.

ORLOFSHÚS 2008 - 2019

Nýting allt árið (01.01. - 31.12) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

HÚS, meðalnýting 41.81 44.54 48.01 49.70 54.56 60.03 56.25 54.03 54.00 53.89 50.04 54.78

Reykjavík Mánatún  0 0 0 87.55 91.32 90.68 86.76 84.52 91.69 88.58 89.32

Reykjavík Mánatún sjúkraíbúð  0 0 0 48.6 61.1 54.25 58.63 57.38 59.45 56.71 54.25

Ölfusborgir við Hveragerði 51.62 54.41 59.98 67.12 54.75 72.14 57.75 55.53 54.10 55.16 55.07 60.73

Syðri-Reykir Bláskógabyggð 57.30 60.39 61.41 61.74 60.79 63.01 59.18 62.19 60.25 57.53 51.37 54.11

Laugarvatn - stór raðhús 45.69 57.24 48.37 54.85 49.79 52.47 46.58 46.85 46.99 38.77 31.23 32.74

Laugarvatn - lítil raðhús 18.46 24.86 39.3 36.76 38.41 35.73 24.73 24.83 27.70 22.23 20.65 22.19

Laugarvatn sérhús 2, 4 og 6 26.06 44.29 53.29 59.05 62.55 60.2 53.49 48.36 37.16 40.48 42.33 47.33

Laugarvatn sérhús 8 ,10 ,12 og 14         44.00 60.42 55.00 61.64

Klifabotn í Lóni 26.78 31.07 30.17 36.36 31.27 30.69 28.49 29.32 21.86 30.41 30.96 24.11

Úlfsstaðir 22.68 35.2 28.18 25.68 45.41 41.09 37.81 36.44 40.16 40.00 56.67 41.37

Furulundur á Akureyri 69.59 71.85 74.71 75.32 67.5 74.89 76.71 80.82 75.50 61.37 66.67 74.43

Furulundur á Akureyri, sjúkraíbúð           20.27 60.73

Svignaskarð í Borgarfirði 51.82 60.6 57.95 50.43 57.16 55.21 55.62 53.56 54.37 43.01 41.51 51.23

Vika að eigin vali 48.07 5.44 26.69 29.66 50.93 82.48 89.72 65.10 98.00 100.00 100.00 92.71



ORLOFSHÚS 2008 - 2019

Nýting allt árið (01.01. - 31.12) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

HÚS, meðalnýting 41.81 44.54 48.01 49.70 54.56 60.03 56.25 54.03 54.00 53.89 50.04 54.78

Reykjavík Mánatún  0 0 0 87.55 91.32 90.68 86.76 84.52 91.69 88.58 89.32

Reykjavík Mánatún sjúkraíbúð  0 0 0 48.6 61.1 54.25 58.63 57.38 59.45 56.71 54.25

Ölfusborgir við Hveragerði 51.62 54.41 59.98 67.12 54.75 72.14 57.75 55.53 54.10 55.16 55.07 60.73

Syðri-Reykir Bláskógabyggð 57.30 60.39 61.41 61.74 60.79 63.01 59.18 62.19 60.25 57.53 51.37 54.11

Laugarvatn - stór raðhús 45.69 57.24 48.37 54.85 49.79 52.47 46.58 46.85 46.99 38.77 31.23 32.74

Laugarvatn - lítil raðhús 18.46 24.86 39.3 36.76 38.41 35.73 24.73 24.83 27.70 22.23 20.65 22.19

Laugarvatn sérhús 2, 4 og 6 26.06 44.29 53.29 59.05 62.55 60.2 53.49 48.36 37.16 40.48 42.33 47.33

Laugarvatn sérhús 8 ,10 ,12 og 14         44.00 60.42 55.00 61.64

Klifabotn í Lóni 26.78 31.07 30.17 36.36 31.27 30.69 28.49 29.32 21.86 30.41 30.96 24.11

Úlfsstaðir 22.68 35.2 28.18 25.68 45.41 41.09 37.81 36.44 40.16 40.00 56.67 41.37

Furulundur á Akureyri 69.59 71.85 74.71 75.32 67.5 74.89 76.71 80.82 75.50 61.37 66.67 74.43

Furulundur á Akureyri, sjúkraíbúð           20.27 60.73

Svignaskarð í Borgarfirði 51.82 60.6 57.95 50.43 57.16 55.21 55.62 53.56 54.37 43.01 41.51 51.23

Vika að eigin vali 48.07 5.44 26.69 29.66 50.93 82.48 89.72 65.10 98.00 100.00 100.00 92.71

ORLOFSHÚS 2008 - 2019

SUMARNÝTING ( 01.06. - 15.09) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

HÚS, meðalnýting 64,77 79,55 76,87 76,12 75,93 82,35 71,49 67,73 67,75 70,79 64,86 68,71

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

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

Ölfusborgir við Hveragerði 31,78 61,99 57,32 60,12 66,67 99,50 64,80 56,70 57,94 62,31 60,75 66,98

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

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

Laugarvatn - lítil hús (raðhús) 39,95 51,40 71,03 67,64 63,32 74,70 55,96 48,95 58,64 47,55 43,81 47,31

Laugarvatn sérhús 2,4 og 6 35,75 83,88 82,48 86,45 89,72 91,3 84,58 80,37 66,355 75,94 71,50 79,43

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

Laugarvatn - tjaldstæði 19,49 17,69 28,46 25,64 20,63 20,13 8,50 9,32 10,25 14,13 6,20 11,12

Klifabotn í Lóni 70,09 85,98 74,77 80,37 85,98 69,57 75,70 61,68 55,14 80,37 78,50 59,81

Úlfsstaðir 65,42 89,72 78,50 58,88 74,77 93,48 78,50 89,72 89,72 87,85 44,44 87,85

Illugastaðir 85,05 86,92 90,65 90,65 81,31 93,48 89,72 81,31 77,57 80,37 81,31 84,11

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

Furulundur á Akureyri 83,49 90,34 82,24 93,15 87,85 98,18 94,08 97,82 89,72 89,02 94,08 65,42

Furulundur á Akureyri, sjúkraíbúð           54,21 41,12

Svignaskarð í Borgarfirði 82,71 90,65 91,12 86,45 92,06 92,93 92,99 81,78 87,38 64,49 64,49 89,72

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

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

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

ÖLL HÚS SEM ERU Í BOÐI HJÁ VM ERU MEÐ Í ÞESSU YFIRLITI.
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Stjórn og varastjórn 
Frá aðalfundi 2019 til aðafundar 2020 voru haldnir 10 stjórnarfundir.

Kjörtímabili þessarar stjórnar er nú lokið og þakkar VM henni vel unnin störf. Ný stjórn tekur 

við eftir aðalfund. 

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  
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
2019

29. mars 2019 .................................................Aðalfundur VM

10. apríl .........................................................Fundir um töku lífeyris

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

12. júní  ..........................................................Sumarferð heldri félagsmanna VM

9. ágúst .........................................................Golfmót VM

11. ágúst ........................................................Fjölskyldudagur iðnaðarmanna

7. nóvember ...................................................Fundir um töku lífeyris

8. nóvember ..................................................Fundur fulltrúaráðs

19. desember .................................................Félagsfundur Hornafirði

20. desember .................................................Félagsfundur Eskifjörður

27. desember .................................................Félagsfundur Ólafsvík

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

30. desember .................................................Félagsfundur Reykjavík

Þá sendum við félagsfundi í Reykjavík út á netinu. 

2020

2. janúar ........................................................Félagsfundur Vestmannaeyjum (Féll niður flug. haldið í fjarfundi) 

 

13. - 15. september ......................................... VM-Þing
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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. Full-

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

landsbyggðinni. Formaður félagsins er jafnframt formaður fulltrúaráðs. 

Fulltrúaráð var kallað saman 8. nóvember 2019 á Grand hótel Reykjavík. Góð mæting var 

á fundinn. Stóra málið sem farið var yfir á fundinum var vinnutímastytting og fyrirtækja-

samningar á almennum vinnumarkaði. Fundurinn endaði með kvöldverði fulltrúaráðs 

um kvöldið. Það er mikilvægt fyrir starfsmenn félagsins að hitta grasrótina á fundum sem 

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

þeirra. Bæði orlofshús okkar á Kirkjubæjarklaustri voru seld samkvæmt ákvörðun aðalfund -

ar. Einnig var orlofshús félagsins í Hraunborgum selt á árinu. Ekki var farið í endurbyggingu á 

orlofshúsinu á Einarsstöðum þar sem tillaga um að láta byggja nýtt hús á steyptum sökkli var feld 

á síðasta aðalfundi VM. Enn ríkir óvissa um húsið. Um síðustu áramót voru gæludýr leyfð í húsi 2 á 

Syðri-Reykjum og eru þá komin tvö gæludýra hús hjá félaginu. 

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.
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Laganefnd VM 
Laganefnd fjallaði um reglugerðarbreytingar  

Sjúkrasjóðs VM 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 mis erfið 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 
mis erfið mál sem leysa 
þarf úr. Þá er mikilvægt 

að tengslin við félagið 
og fyrirtækin séu góð. 
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Verðlaun vegna  
námsárangurs í skóla
Félagið verðlaunar nemendur sem skara fram úr í námi. Verðlaunin eru afhent á útskriftarhátíðum 

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

að nota við verklegt nám og æfingar.    

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

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

FERÐ ELDRI FÉLAGA VM 
Ferð eldri félaga VM var farin þann 12. júní. Farin var dagsferð um uppsveitir Árnessýslu þar sem 

m.a. var stiklað á stóru um ævi Sigríðar Tómasdóttur, eins merkasta brautryðjanda í náttúru -

vernd á Íslandi. 

Lagt var af stað frá Stórhöfða um klukkan tíu um morguninn og þaðan ekið með rúmleg 90 

manns á tveimur rútum sem leið lá í Skálholt og Geysi. Veðrið lofaði góðu þegar lagt var af 

stað úr Reykjavík og batnaði enn meir þegar komið var austur. 

Á Brattholti, heimaslóðum Sigríðar var snæddur hádegisverður. Eftir máltíðina var svo 

haldið  að Gullfossi og stoppað þar í góða stund enda var Sigríður landskunn fyrir baráttu 

sína fyrir verndun hans.

Á heimleiðinni var ekið í gegnum Hrunamannahrepp og Flúðir. Komið var við í Brúarhlöð-

um, sem er efsti hluti af 10 km löngum gljúfrum í Hvítá. Áin hefur grafið farveg sinn í 

þursaberg og í því eru ýmsar klettamyndanir og skessukatlar. 

Eftir vel heppnaða og skemmtilega ferð var svo komið á Stórhöfðann um hálf sjö.
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Starf VM innan 
beinnar aðildar og ASÍ 
Félög með beina aðild að ASÍ sem eru utan landssambanda hafa verið sjö. Félag hársnyrtisveina, 

MATVÍS,  Flugfreyjufélag Íslands, Mjólkurfræðingafélag Íslands, Stéttarfélag leiðsögumanna, VM- 

Félag vélstjóra og málmtæknimanna og GRAFÍA. Grafía gekk inn í  Rafiðnaðarsamband Íslands 1. 

október síðastliðinn og eru þá eftir sex félög sem hafa beina aðild að ASÍ.

Félögin hafa sameiginlegan fulltrúa í miðstjórn ASÍ. skipta með sér fulltrúum í starfsnefnd-

um á vegum ASÍ og hafa reglulega upplýsingamiðlun sín á milli. 

Í miðstjórn og samninganefnd ASÍ situr einn fulltrúi félaga með beina aðild. Formaður félaga 

með beina aðild er Óskar H. Gunnarsson formaður Matvís og situr hann í samninganefnd ASÍ 

fyrir félög með beina aðild. 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 fastanefndum á vegum ASÍ.   

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

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

í Reykjavík og Hafnarfirði. Í sjómannadagsráði sitja 34 fulltrúar og á VM 8 fulltrúa af þeim. Í 

stjórn sjómannaráðs sitja fimm fulltrúar. fyrir hönd VM situr Sigurður Ólafsson. 

Fyrstu framkvæmdir Sjómannadagsráðs Reykjavíkur voru við Hrafnistu í Laugarási,

sem tekin var í notkun árið 1957. Á sjómannadaginn 1977 tók Hrafnista í Hafnarfirði til starfa.

Frá 1982 hefur verið staðið að byggingu fjölda eignar- og leiguíbúða fyrir 60 ára og eldri 

við Hrafnistuheimilin auk þess sem Hrafnistu hefur verið falinn rekstur hjúkrunarheimila í 

Kópavogi. Garðabæ og Reykjanesbæ. Um þessar mundir eru Hrafnistuheimilin sex talsins í 

fimm sveitarfélögum. Í mars 2020 tók til starfa nýtt og glæsilegt öldrunarsetur við Sléttuveg 

í Fossvogsdal í Reykjavík. Öldrunarsetrið samanstendur af hjúkrunarheimili sem Hrafnista 

Í sjómannadagsráði 
sitja 34 fulltrúar og á 
VM 8 fulltrúa af þeim. 

Í stjórn sjómannaráðs 
sitja fimm fulltrúar. 
fyrir hönd VM situr 
Sigurður Ólafsson. 

1. maí 
Að venju tók VM- Félag vélstjóra og málmtæknimanna þátt í hátíðahöldunum á 

alþjóðlegum baráttudegi verkafólks 1. maí. Göngustjórar stýrðu kröfugöngunni. 

Fluttar voru örræður á leið göngunnar niður Laugaveginn.  Að útifundi loknum 

bauð VM upp á kaffiveitingar í  Gullhömrum og var það vel sótt af félagsmönnum. 
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mun reka og tók til starfa 2020, þjónustumiðstöð í eigu Sjómannadagsráðs og leiguíbúðum 

Naustavarar, dótturfélagi 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.
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Viðurkenning á 
Sjómannadaginn 2019 
NEISTINN  
Tryggingamiðstöðin hf. og VM- Félag vélstjóra og málmtæknimanna veittu í tuttugasta og sjöunda 

sinn viðurkenningu fyrir fyrirmyndar yfirvélstjórastörf.  

Viðurkenninguna hlaut að þessu sinni Stefán Pétur Hauksson yfirvélstjóri á Margréti EA 

710.

Stefán er fæddur 11. desember 1963 í Hrísey. Foreldrar hans eru þau Haukur Kristófersson, 

vélstjóri, og Gunnhildur Njálsdóttir. Stefán lauk barnaskóla Hríseyjar/Dalvíkur árið 1979. 

Fjórða stigi Vélskóla Íslands árið 1984 og sveinsprófi í vélsmíði frá Vélsmiðju Hafnarfjarðar 

árið 1986. 

Stefán starfaði sem fyrsti vélstjóri á Margréti EA 710 frá 1986 til 1994. Tímabilið frá 1994 

til 2000 var Stefán fyrsti- og yfirvélstjóri á Baldvini Þorsteinssyni EA 10 og frá árinu 2000 og 

fram til ársins 2019 var Stefán yfirvélstjóri á Vilhelm Þorsteinssyni EA 11, þar til hann tók við 

starfi yfirvélstjóra á Margréti EA 710.
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HEIÐRUN Á SJÓMANNADAGINN Í REYKJAVÍK  
Að venju tilnefndi VM fulltrúa sem Sjómannadagsráð heiðrar á sjómannadaginn. Í ár tilnefndi fé-

lagið Kristján S. Birgisson. 

Kristján er fæddur þann, 5 janúar 1949 í Reykjavík. Foreldrar hans voru þau Lilja Guðbjörg 

Jóhannesdóttir frá Jófríðastöðum við Kaplaskjólsveg og Birgir Kristjánsson eldsmíðameistari 

frá Álfsnesi á Kjalanesi.

Kristján lauk grunnskóla í Kópavogi. gagnfræðaprófi frá Verknámi Brautarholts járnsmíða-

deild. Hann lauk vélvirkjanámi frá Landsmiðjunni og Iðnskóla Reykjavíkur og fjórða stigi í 

Vélskóla Íslands árið 1972, meistararéttindi 1977.

Kristján starfaði milli bekkja vélskólans hjá Ísal og síðan sem vélstjóri hjá Kókverksmiðjunni á 

Hagamel, efnaverksmiðjunni Eim við Seljaveg og hóf árið 1974 vélstjórastörf hjá Ögurvík 

hf. á Ögra RE.72. Tók við verkstjórn Hleragerðarinnar sem útgerðin átti og viðhaldi skipa 

Ögurvíkur frá árinu 1976, og vélstjóri bæði á Ögra og Vigra til ársins 1985. Sá um breytingar 

á ísfisktogaranum Ingólfi Arnasyni á Akureyri sem varð frystitogarinn Freri RE 73 og varð yf-

irvélstóri þar um borð til 2015, þegar Freri var seldur og skírður Blængur og tók síðan við vél-

stjórn á frystitogaranum Vigra RE.71. Kristján hætti á sjó sjómannadaginn 2017. Á árinu 2000 

sá hann um lengingu og vélaskipti á Frera í Póllandi og einnig aðstoðaði Kristján við breytingar 

á Blæng í Póllandi árið 2017 fyrir Síldavinnslunna á Neskaupstað. Hann var ennari við Vélskóla 

Íslands árin 1982 og 1983, og hefur útskrifað tvo nema í vélvirkjun.

Kristján kvæntist Arnþrúði Stefánsdóttur Sjúkraliða árið 1970. Arnþrúður var fædd 22 mars 

1947 í Reykjavík. Dætur þeirra eru Lilja fædd 1970, Stella fædd 1972, Arna Valdís fædd 1975 og fósturdóttir -

Jóhanna Kristín Gísladóttir fædd 1987. Barnabörn eru þrjú og eitt langafabarn.

Seinni kona Kristjáns er Ingibjörg Jónasdóttir lögiltur bókari og giftur þau sig árið 2012.

Kristján hlaut Neistann árið 2000, gullmerki VM árið 2016 og hefur setið í Sjómannadagsráði 

og Lífeyrissjóði Gildi sem fulltrúi VM hin síðari ár.

Að venju tilnefndi 
VM fulltrúa sem 
Sjómannadagsráð 
heiðra af á 
sjómannadaginn. Í 
ár tilnefndi félagið 
Kristján S. Birgisson. 



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

■  Undanþágunefnd

■  Mönnunarnefnd

■  Siglingaráð

■  Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna um fiskverð

■  Samstarfsnefnd um bætta umgengni um auðlindir sjávar 

MÖNNUNARNEFND SKIPA  
Mönnunarnefnd fundaði átján sinum árið 2019. Undanfarin ár hefur ásókn útgerðarmanna í að 

losna við vélavörð, af þeim skipum þar sem krafa er um slíka stöðu, aukist mikið. Sótt er um frávik 

frá mönnun á þeim forsendum að vélarrúm viðkomandi skips sé búið eftirlitsbúnaði sem gerir það 

mögulegt að hafa það tímabundið ómannað. Fulltrúar VM hafa bent á að þó vélarúm geti verið 

tímabundið ómannað þá er ekki þar með sagt að einn vélstjóri geti sinnt öllum verkefnum sem 

falla til á fiskiskipi og því alls óvíst að hann fái þá lögboðnu hvíld sem ætlast er til. VM telur að 

nefndin þurfi að horfa til heildarmönnunar skipsins og þeirra verkefna sem vélstjórum er ætlað 

að sinna. En lögin um mönnun fiskiskipa eru takmarkandi að því leyti að þau taka einungis til 

mönnunar í brú og vél.

Eftirlit með þeim bátum þar sem frávik frá mönnun hafa verið samþykkt á þeim forsendum 

að viðkomandi bátur er ekki lengur úti en 14 klukkustundir, á hverju 24 stunda bili, virðist 

ekki hafa batnað þrátt fyrir aðgerðir Samgöngustofu til að koma því í lag. Fulltrúar sjómanna 

í mönnunarnefnd hafna því öllum beiðnum um frávik frá mönnun á grundvelli 14 tíma 

reglunnar.
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UNDANÞÁGUNEFND 
Umsóknum um undanþágur hefur fjölgað nokkuð á undanförnum árum miðað við það þegar þær 

voru fæstar árið 2016. Fækkun á skipum og stöðugildum í skipaflotanum hefur leitt til þess að æ 

erfiðara er fyrir nýútskrifaða vélstjóra að safna siglingatíma.

Það er álit VM að nú sé svo komið að nauðsynlegt er að finna leiðir svo nýútskrifaðir vél-

stjórar hafi möguleika á að safna siglingatíma.

Samkvæmt ársskýrsla undanþágunefndar fyrir árið 2019 bárust undanþágunefnd 196 

beiðnir um undanþágur fyrir vélstjóra og voru 148 samþykktar. Skýrsluna má sjá á heima-

síðu VM.

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

tegundum sem kjarasamningur sjómanna kveður á um. Í síðasta kjarasamningi VM og SFS 

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

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

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

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

módel. Einnig er ljóst að fiskverðskúrfunar sem stuðst er við eru ófullnægjandi og þarfnast 

endurskoðunar. 

Varðandi uppsjávarfiskinn, eins og VM hefur sagt áður, þá er engin verðmyndun þar heldur 

aðeins upplýsingagjöf og hafa því útgerðarmenn það algjörlega á sínu valdi hvaða verð þeir 

greiða til sjómanna fyrir aflann. 

Krafa sjómanna er skýr núna þegar kjarasamningar eru lausir og viðræður að hefjast. Gera 

þarf gegnsætt og sanngjarnt verðmyndurnarkerfi. Tryggja þarf aðkomu stéttarfélaga sjó-

manna að því kerfi og hætta með núverandi kerfi þar sem sjómenn þurfa sjálfir að semja við 

sinn atvinnurekanda um fiskverð.  
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 Fækkun á skipum 
og stöðugildum í 
skipaflotanum hefur 
leitt til þess að æ 
erfiðara er fyrir 
nýútskrifaða vélstjóra 
að safna siglingatíma.
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Lífeyrissjóðir 
félagsmanna VM 
VM á fulltrúa í fulltrúaráðum lífeyrissjóða félagsmanna og stjórnar- og varamenn í stjórnum þeirra.

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

eru dreifðir í marga lífeyrissjóði um allt land. 

Birta lífeyrissjóður.
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM tíu fulltrúa.  Á síðasta aðalfundi lét Gylfi Ingvason af stjórnar-

mennsku í aðalstjórn Birtu þar sem hann hafði setið í 8 ár. 

Garðar A. Garðarsson var kjörin í varastjórn sjóðsins fyrir VM á síðasta aðalfundi.

VM á einn fulltrúa í valnefnd, Samúel Ingvason.

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

gjalda félagsmanna þeirra. 

Guðmundur Ragnarsson situr í aðalstjórn sjóðsins fyrir VM og hefur gert það s.l 4 ár. Vegna 

samkomulags um stjórnarsetu við önnur stéttarfélög sem eiga aðild að fulltrúaráði Gildis þá kem-

ur fulltrúi frá Félagi skipstjórnarmanna inn í stjórnina næstu fjögur ár í stað fulltrúa VM. 

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja.
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM einn fulltrúa.  

Örn Friðriksson situr í aðalstjórn sjóðsins fyrir VM tók hann þar sæti í maí síðastliðnum.

Erlent samstarf 

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 á 

Norðurlöndum, 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 Executi-

ve committee (Framkvæmdastjórn), og þar er fundað tvisvar á ári. Síðasti fundur var haldinn í 

Helsinki í nóvember 2019. 

VM er félag innan ITF. Árni Bjarnason forseti FS sinnir málefnum ITF og er stjórnarmaður í fiski-

mannadeild 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 fundar tvisvar á ári. Í ár fundaði sambandið í Færeyjum, í apríl, og í 

Kaupmannahöfn í október. Þessir fundir eru mjög fræðandi um málefni vélstjóra á norðurlöndum.

Tilgangur félagsins  
er að eiga samstarf um 

sameiginlega aðild og 
virkni í Norðurlanda. 
Evrópu og alþjóðlegu 

samstarfi.
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Á fundinum í Færeyjum tók formaður danska vélstjórafélagsins við forsæti sambandsins. Á 

fundinum í Kaupmannahöfn var 100 ára afmælis sambandsins fagnað.

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 vél-

stjórafélögin í Færeyjum og á Íslandi í sambandið. 

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 stuðlar að þróun fag-
námsins og endurmenntunar. VM á fulltrúa í starfsgreinaráði, fagráði 
Véltækniskólans, stjórn og sviðsstjórn IÐUNNAR fræðslumiðstöðvar og 
menntanefnd ASÍ.

Málefni starfsnáms hafa mikið verið í umræðunni undanfarin ár 
svo segja má að unnið sé að málefnum starfsnáms á mörgum svið-
um. Starfsmenn VM og taka þátt og fylgjast með þeim verkefnum sem 
unnið er að. 

 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.



Ársskýrsla 
VM 2019

28

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

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

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

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

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

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

skrá yfir fyrirtæki og vinnustaði sem uppfylla skilyrði til vinnustaðanáms. Samtök iðnaðar-

ins (SI)  hafa vistað starfsgreinaráðið undanfarin ár.

Vinna starfsgreinaráðsins við umsagnir um námskrár hefur minnkað mikið og má ætla 

að því verkefni sé að mestu lokið. í bili a.m.k. Skólar útfæra nú námsbrautir hver fyrir sig og 

telur ráðið að viðvaranir iðnaðarmanna vegna þess fyrirkomulags hafi verið réttar. Námskrár 

eru nú mismunandi milli skóla. þó þær í megin dráttum stefni að sama markmiði. Nemendur 

eiga t.d. erfiðara með að fá nám sitt metið milli skóla ef þeir af einhverjum ástæðum þurfa að 

skipta um skóla.

Til að bregðast við þessu er ljóst að gera þarf starfsgreinaráðunum mögulegt að vinna mun 

nákvæmari hæfniskröfur en áður og helst að vinna námskrá sem verði fyrirmynd sem skólar 

geta svo aðlagað lítillega að sínum aðstæðum.

Menntamálaráðuneytið hefur sett af stað verkefni um rafrænar ferilbækur, þar sem m.a. 

á að halda utan um verkefni sem nemandi vinnur að í starfsþjálfun. Vegna þessa verkefnis 

liggur það fyrir að starfsgreinaráðið þarf að skilgreina hvaða verkefni nemi á að vinna að í 

starfsþjálfuninni. Á vegum ráðuneytisins hefur verið unnið að endurskoðun á fyrirkomulagi 

starfsmenntunar vegna gagnrýni á skýrslu Ríkisendurskoðunar um hve flókið stjórnkerfi 

starfsmenntunar er. m.a. vegna margra starfsgreinaráða. Ekkert hefur heyrst af þeirri vinnu 

nema það að áætlað er að Menntamálastofnun taki yfir umsjón með rekstri starfsgreinaráða. 

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

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

á menntakerfið sem eina heild og að tryggja skuli öllum tækifæri til menntunar óháð efnahag. 

búsetu og félagslegri stöðu. Í allri umræðu undanfarin ár um starfsmenntun og fullorðinsfræðslu 

hefur ASÍ þurft að hafa sig nokkuð í frammi til koma að viðhorfum launamanna um þessar náms-

brautir.   

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 starfsþróun-

ar. Utanumhald um félagsmálafræðsluna er á skrifstofu Menningar- og fræðslusambands 

alþýðu (MFA) í Guðrúnartúni, þar sem hluti starfanna er unnin af starfsmönnum ASÍ. Helstu 

verkefni menntanefndar ASÍ undanfarin ár eru vegna fagháskólanáms og að tryggja fjármagn til 

framhaldsfræðslunnar.

 Skólar útfæra nú 
námsbrautir hver 

fyrir sig og telur 
ráðið að viðvaranir 

iðnaðarmanna vegna 
þess fyrirkomulags  

hafi verið réttar.
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Skólamál 

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

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

bifvélavirkjun.

Nám Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017 Árið 2016 Árið 2015

Vélavarðanám 66 9 23 18 64

Vélstjórn A-nám 38 15 35 37 49

Vélstjórn B-nám 29 15 37 15 19

Vélstjórn C-nám 5 2 1 1 2

Vélstjórn D nám 43 53 47 49 51

Grunndeild málmiðna 111 17 29 18 51

Rennismíði 7 13 11 12 16

Stálsmíði 8 7 17 8 10

Vélvirkjun 75 48 72 56 71

Netagerð 5 2 2 9 

Blikksmíði 10  3 4 6

Málmsuða  6  20 

Samtals 397 187 277 247 339

Nemendur útskrifuðust
í blikksmíði árið 2019

10
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SKRÁÐIR NEMENDUR Á VORÖNN 
Nemendur á vélstjórnarbrautum eru skráðir á viðkomandi brautir og mismunandi er  

hve langt þeir eru komnir. 

 

Nám Árið 2020 Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017 Árið 2016

Vélavörður 1 4 8  12

Vélstjórn A-nám 52 69 111 117 98

Vélstjórn B-nám 117 98 97 87 83

Vélstjórn C-nám 49 10 10 8 9

Vélstjórn D-nám 72 114 146 167 163

Grunndeild málmiðna 162 150 105 186 392

Rennismíði 14 17 26 27 8

Stálsmíði 47 46 29 27 15

Vélvirkjun 154 179 156 125 61

Netagerð 20  10 6 

Blikksmíði 34 30 15 5 

Málmsuða   2  

Samtals 722 717 715 755 841

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 127 sveinar í málmiðn-

greinum og netagerð á árinu 2019 og skiptast eftir iðngreinum sem hér segir:

Iðngrein Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017 Árið 2016 Árið 2015

Blikksmíði 11 4 7 4 8 

Netagerð 3 3 5 4 2 

Rennismíði 12 7 6 7 10 

Stálsmíði 9 11 4 5 5 

Vélvirkjun 92 77 74 99 75

Samtals 127 102 96 119 100
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NÁMSSAMNINGAR
Á árinu 2019 voru 118 námssamningar í málmiðngreinum og netagerð staðfestir.

Námsamningarnir skiptast þannig eftir iðngreinum:

Iðngrein Árið 2019 Árið 2018 Árið 2017 Árið 2016 Árið 2015

Blikksmíði 11 9 9 5 18

Netagerð 7 2 11 4 4

Rennismíði 7 10 5 7 11

Stálsmíði 11 11 13 8 10

Vélvirkjun 82 79 89 90 96

Samtals 118 111 127 114 139

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

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

fulltrúar VM sitja í stjórn sviðsins.

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

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

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

Námskeið Fjöldi námskeiða Fjöldi nemenda

Autocad/ Inventor 7 43

Fyrirtækjanámskeið 11 45

Iðntölvustýringar 1 8

Stilling loftræsikerfa 1 7

Rafmagnsfræði 2 14

Smurolíur 1 3

Suðunámskeið 5 35

Suðusmiðja 3 21

Suðuþjálfun í fyrirtækjum 10 30

Undirbúningsnámskeið fyrir sveinspróf 5 46

Vökvatækni Rekstur viðhald og bilanagreining 1 5

Vökvatækni IV - vinnuvélar 1 6

TIG suða með þjarka 2 30

Loftstýringar 1 6

Raunkostnaður útseldrar vinnu. tækja og efnis 1 3

Suðupróf 6 19

Samtals 58 321
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Sjóðir VM 
FRÆÐSLUSJÓÐUR VM  
Við stofnun VM var lögð áhersla á að koma á fót öflugum fræðslusjóði sem veitt gæti fé-

lagsmönnum 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. 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 samningi. eiga rétt á 

viðbótarstyrk. Miðað er við að greiðslur vinnuveitanda nemi 1.1% af heildarlaunum starfs-

manns. 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 2019 fengu 270 félagsmenn VM styrki úr fræðslusjóði félagsins.  

sem skiptast á eftirfarandi átt:

  2019  2018  2017 

NÁM/NÁMSKEIÐ Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð

Fagnámskeið 5 262.250 5 195.123 13 930.812

Ferðastyrkir 37 2.610.129 18 970.727 6 216.765

Framhaldsskólanám 116 5.624.084 100 4.740.615 97 4.827.405

Háskólanám 52 4.298.062 37 2.878.561 36 2.867.115

IÐAN fræðslusetur 10 690.774 9 433.500 7 477.875

Landsbjörg 18 1.432.500 18 1.199.000 25 1.397.500

Meirapróf 26 2.626.928 29 2.474.864 31 3.465.182

Persónuleg færni 6 722.650 4 299.000 4 177.000

Tómstundanám 39 1.398.656 36 1.034.292 41 1.328.834

Tungumálanám 21 794.750 14 571.275 12 380.575

Tölvunám 1 175.000   8 469.100

Vinnuvélapróf 2 72.100 4 144.975 2 40.711

Samtals 333 20.707.883 274 14.941.932 282 16.578.874

Allir félagsmenn  
sem greitt hafa 

félagsgjald í 6 mánuði  
eiga grunnstyrk að 

upphæð kr. 100.000.
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Stjórn sjóðsins er skipuð 5 félagsmönnum, þar af þremur sem kjörnir eru á aðalfundi.

Stjórn sjóðsins: Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður, Bragi Eyjólfsson, Brynjar 
Viggósson, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og Kristmundur Skarphéðinsson (tilnefndur af 

stjórn). 

Ný stjórn verður kosin á aðalfundi félagsins 2020.

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, ristilsskoðun, blöðruháls-

kirtilsskoðun, krabbameinsskoðun og heyrnarmælingu.  
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GREIÐSLUR ÚR STYRKTAR- OG SJÚKRASJÓÐI 2017-2018-2019 
   

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

   

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

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

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

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

pantað sér tíma hjá ráðgjöfum VM í starfsendurhæfingu. 

Frá 01.01.2020 hefur sú breyting orðið að tveir ráðgjafar hafa bæst í hópinn með tilkomu 

Húss Fagfélaganna. Á Stórhöfða eru nú starfandi fimm ráðgjafar, Hildur Petra Friðriksdóttir, 

Hlín Guðjónsdóttir, Guðrún Elínborg Guðmundsdóttir, Rakel Björk Gunnarsdóttir og Unnur 

Árnadóttir. Ráðgjafar sinna hefðbundinni starfsendurhæfingu. 

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 verkferlum 

VIRK. Tilvísun frá heimilislækni/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 ; http://www.virk.is/

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

inn velvirk.is sem er uppfullur af uppbyggilegu og áhugverðu efni sem hugsað er í forvarnar-

skyni;  https://www.velvirk.is/.

Eftirspurn eftir þjónustu VIRK hefur aukist jafnt og þétt milli ára. Um 17.500 einstaklingar 

hafa hafið starfsendurhæfingu á vegum VIRK. Yfir 80% þeirra sem leita til VIRK hafa ekki 

starfsgetu vegna andlegra sjúkdóma og/eða stoðkerfisvandamála.

Af þeim 10.000 einstaklingum sem útskrifast hafa frá VIRK þá eru 77% þeirra virkir í vinnu, 

í atvinnuleit eða lánshæfu námi. 

Árið 2019 voru 2026 ný mál hjá VIRK og það sama ár útskrifuðust 1420.  

Á árinu 2019 voru 203 ný einstaklingsmál skráð í þjónustu hjá ráðgjöfum á Stórhöfða. 

Sama ár útskrifuðust 145 einstaklingar úr þjónustu. Við útskrift eru 65% einstaklinga sem 

fara í launaða vinnu, atvinnuleit eða  lánshæft nám.

Útskrifuðust frá  
VIRK árið 2019.

1.420
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Akkur 
Árið 2019 skilaði ágætri ávöxtun og verður auglýst eftir umsóknum um styrki seinna á árinu. 

Stjórn Akks frá aðalfundi VM 2018 til aðalfundar VM 2021 skipa:  Ólafur Grétar Kristjáns-

son formaður, Steingrímur Haraldsson og Einar Hilmarsson. Varamenn í stjórn Akks eru Guð-

mundur Ragnarsson og Jón Jóhannsson. 

Styrkir til hjálparsamtaka 
2019 styrkti VM hjálparsamtök fyrir jólin eins og undanfarin ár.  

Að þessu sinni fékk Hjálparstofnun kirkjunnar 300.000 kr og SÁÁ 200.000 kr. 
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Lykiltölur úr rekstri VM árið 2019 (birt með fyrirvara)

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

Rekstrartekjur
Félagsgjöld og iðgjöld ............................... 554.628.218 224.015.577 69.098.227 9.306.108 252.208.306
Aðrar tekjur .............................................. 116.803.900 16.648.713 62.004.451 38.150.736

671.432.118 240.664.290 131.102.678 9.306.108 290.359.042 0

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld .......................... 123.972.382 123.972.382 0
Almennur rekstrarkostnaður ..................... 102.588.439 95.214.988 233.842 7.139.609
Aðildargjöld til ASÍ .................................... 20.275.303 20.275.303
Þóknun til (frá) öðrum sjóðum .................. 0 (40.501.787) 10.364.734 4.916.222 25.220.831
Bætur og styrkir ....................................... 296.500.435 20.739.883 275.760.552 0
Rekstur orlofshúsa og íbúða ...................... 89.369.669 89.369.669
Afskriftir ................................................... 25.773.061 9.380.940 13.812.737 745.141 1.834.243

658.479.289 208.341.826 113.547.140 26.635.088 309.955.235 0

Rekstrarhagnaður (-tap) 12.952.829 32.322.464 17.555.538 (17.328.980) (19.596.193) 0

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 79.251.355 27.129.549 (395.888) 6.300.281 30.193.279 16.024.134

Lagt í Vinnudeilu- og verkbannssjóð 0 (11.200.779) 11.200.779

Afkoma ársins 92.204.184 48.251.234 17.159.650 (11.028.699) 10.597.086 27.224.913

Rekstrarreikningur 2019

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

Eignir sjóða alls 3.562.654.872 1.866.144.508 433.437.029 152.845.374 745.803.850 364.424.111
Krafa á aðra sjóði ...................................... (1.104.227.536) (119.535.980) (620.267.445) (364.424.111)

Eignir samtals 2.458.427.336 1.866.144.508 433.437.029 33.309.394 125.536.405 0

Eigið fé og skuldir

Eigið fé
Akkur, styktar- og menningarsjóður .......... 219.824.734 219.824.734
Minningarsjóður VM ................................... 3.426.971 3.426.971
Styrktarsjóður VM á Ísafirði ....................... 16.331.444 16.331.444
Óráðstafað eigið fé ................................... 2.076.813.593 885.459.013 (64.378.769) 152.845.374 738.463.864 364.424.111

Eigið fé samtals 2.316.396.742 1.125.042.162 (64.378.769) 152.845.374 738.463.864 364.424.111

Skuldir sjóða alls 1.246.258.130 741.102.346 497.815.798 0 7.339.986
Skuld við aðra sjóði ................................... (1.104.227.536) (611.843.677) (492.383.859)

Skuldir samtals 142.030.594 129.258.669 5.431.939 0 7.339.986 0

Eigið fé og skuldir samtals 2.458.427.336

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

Rekstrarreikningur 2019

Efnahagsreikningur 31. desember 2019
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V M – F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a 




