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Ál gefur okkur einstaka möguleika til að tryggja undirstöður 
atvinnu  lífs í landinu. Alcoa Fjarðaál hefur í starfsemi sinni mark visst 
unnið að því að ná jafnvægi milli umhverfis, efnahags og samfélags 
í anda sjálfbærrar þróunar. 
 
Með því að bjóða fjölskylduvænan vinnustað þar sem ýmis 
þjónusta stendur fjölskyldum starfsmanna til boða leggjum við 
áherslu á að vera virkur þátttakandi í að byggja upp sjálfbært 
samfélag til lengri tíma litið.

www.alcoa.is

Fyrir samfélagið, 
umhverfið og  
komandi kynslóðir.

Undirstaða öflugs mannlífs
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Fyrir samfélagið

Starfsmaður Alcoa, Hinrik Þór 
Oliversson, dorgar á Eskifjarðarbryggju 
með dóttur sinni, Hugrúnu Elfi. 

Horfðu björtum augum fram á veginn
Sameinaði lífeyrissjóðurinn leggur áherslu á gagnsæi og öfluga 
upplýsingagjöf sem tryggir þér auðvelda og skýra yfirsýn yfir öll 
þín lífeyrismál.

Kynntu þér málin á lifeyrir.is eða fáðu upplýsingar hjá starfsfólki í síma 510 5000.

Sameinaði lífeyrissjóðurinn  Borgartúni 30  105 Reykjavík  www.lifeyrir.is

Á lifeyrir.is
•	 sérðu stöðu lífeyrisréttinda og séreignar 
•	 finnur þú ítarlegar upplýsingar um rekstur sjóðsins
• geturðu kynnt þér fjárfestingarstefnu og eignir sjóðsins
•	geta launagreiðendur skilað iðgjaldaskilagreinum á einfaldan og 

öruggan hátt og myndað kröfu í netbanka sínum 

Vefurinn okkar, lifeyrir.is, er aðgengilegur og notendavænn 
bæði fyrir sjóðfélaga og launagreiðendur.
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Ungur mjófirskur vélstjóri 
á Hornafjarðarskipi
Gunnar Egill Sævarsson er  

25 ára gamall yfirvélstjóri á  

Jónu Eðvalds frá Hornafirði var 

ekki nema nokkurra daga  

gamall þegar hann fór fyrst á sjó.

Ársskýrsla 2012
Efni skýrslunnar er flokkað 

eftir helstu málefnum og stiklað 

á stóru í máli og myndum frá 

síðasta aðalfundi.

Hún er vélvirki 
og hann stálsmiður
Hjónin María Anna Árnadóttir 

og Magnús Óskarsson eru bæði í 

málmiðnaði og hafa fest kaup á 

iðnaðarhúsi í Hafnarfirði.

kjararáðstefna VM
Vinna starfshópa, sem stofnaðir 

voru á kjararáðstefnu VM hefur 

farið vel af stað. Hóparnir vinna 

hver með sinn kjarasamning 

og eru því myndaðir af 

félagsmönnum. 

Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður:  

Guðmundur Ragnarsson

Ritstjóri: Sigurjón M. Egilsson

Prentun: Oddi

VM - Félag vélstjóra  
og málmtæknimanna

Stórhöfða 25

110 Reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

mánudaga til fimmtudags frá kl. 9-16  
og föstudaga frá kl. 9-15

Skrifstofan er opin mánudaga - 
fimmtudag frá kl.  8-16  
og föstudaga frá kl. 8-15

Stjórn VM skipa:

Guðmundur Ragnarsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Jón Jóhannsson

Andrés Bjarnason 

Þorsteinn I. Hjálmarsson

Sævar Örn Kristjánsson

Gylfi Ingvarsson

Guðmundur Sigurvinsson
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Xylem er nýtt 
vvvvvöörruummmmeeeeerrrrrkkkkkiiiii sssssssseeeeeemmmmm bbbbbbbyyyyyyyyggggggggggggggggggggiiiirrrr áááááá mmmmmjjjjjjjjööööööögggggggggggggggggggggg 

sssssssssttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ggggggggggggggggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffffffffffffooooooooooosssssssssssssssss  hhhhhhhhhhhhhhhhhhfffffffffffffffff  hhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeffffffffffffffuuuuuuuuurrrrr 
íííí áááááraraðððiir flflfl utttttttttttt  iiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn dddddææælllluurr ooggggg ddddæææælllluuuuubbbbbbbbúúúúúúúnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaðððððððððððððð 

ffrá ýmsum dæluframleiðenndddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmm iiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn IITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
fyyrriirrtækjasamsteypunnar.  Nýýllega var ákkkveððiðððððððððððððððððððððððððððð að 
skkiippta ITT samstæðunni uppp í minni einingaar.  SSSSSSSSSSSSúúúúúúúúúúúúú 

einning sem dælufyrirtækin tillhheyra fékk nýja naffffnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiiðððððððð 
XXyylem.  Slagorðið “Let’s soollveee watttter””””””””””””””””” er tillllllllllllllbbbbbbbbbbboooooooooooooooooooðððððððððððððððððððððððððððð tttttttttiiiiiiiiiiiiiillllllllllllll 
viiððskiptavina um samstarf een það er einnig mmeginnnnnnnnnnn 

mmaarkmið starfsmanna að leeyysa verkefni tengd vvvaaaaaaaaaaaatttttttttnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiii  
oogg vatnsnotkun.  Xylem fyyrrirtækin haaaaaaaaaafa í árarraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaðððððððððððððððððððððððððððððððiiiiiiiiiiiiiir 
vverið fremst eða framarleegga í heiminum ííííííííííííííííííííííí þþþþþþþþþþþþþþþþþrrrrrrrrrrrrrrrrrróóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnn 

á dælubúnaði.  Íslendiinngaar þekkja þþþþþþþþþþþþþþþþþessssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  
dælur og nöfn framleiððeendannnna mmmmmmmmmjjjjjjjjjjjjjög veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllll.......               

Nægir þar að nefnaa nöfn eins  oggggggggggg                                   
Flygt, Lowarra,  VVoogel og 

Gouldss. 

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veff ang: www.danfoss.is
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> Saman náum við árangri – um allan heim

Saman náum við árangriwww.samskip.is

Hjá Samskipum fara saman kraftur og sóknarhugur nýrrar kynslóðar og ómetanleg áratuga reynsla. 
Við leggjum metnað okkar í að veita viðskiptavinum áreiðanlegar heildarlausnir á sviði flutninga um 
allan heim og höfum byggt upp samhentan hóp og traust flutningakerfi sem tryggja skjóta og örugga 
þjónustu jafnt innanlands sem utan.
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Slippurinn Akureyri ehf. ● DNG ● Naustatanga 2 ● 600 Akureyri 
Sími: 460 2900 ● Fax: 460 2901 ● www.slipp.is ● www.dng.is 

DNG alsjálfvirka handfæravindan 
hefur fyrir löngu sannað yfirburði 
sína á sínu sviði.  Vindan 
er íslensk gæðaframleiðsla  og er 
framleidd, seld og þjónustuð frá 
okkur.   Nánar á www.dng.is  
      

 

ÖLL ALMENN SKIPAÞJÓNUSTA 
     

 Stálsmíði 
 Vélvirkjun 
 Háþrýstiþvottur og málun 
 Sandblástur 
 Vinnslubúnaður 
 Trésmíði 
 Skrúfuviðgerðir 
 Vatnsskurðarvél 



6 Tímarit VM    apríl 2013  

Hvað er framundan?
Það eru blikur á lofti í samfélaginu, verðbólga að aukast og verð-
hækkanir framkallaðar sem aldrei fyrr, eins og spáð var við framleng-
ingu kjarasamninganna í janúar s.l. Tíminn líður hratt og það styttist 
í að endurnýja þurfi gildandi kjarasamninga. Það hefur ekki fundist 
hópur launþega sem telur sig ekki þurfa leiðréttingu á sínum kjörum 
við endurnýjun kjarasamninganna í lok nóvember á þessu ári. Reynd-
ar einn nýbúinn að fá leiðréttingu sem aðrir telja að þeir séu komnir 
með í hendi. Hvernig svo sem við horfum á málin þá er mikið verkefni 
framundan hjá okkur við ákvarðanatöku um það hvernig við ætlum 
að nálgast þessi mál. Það munum við hjá VM ákveða 4. til 6. október í 
haust á kjararáðstefnunni okkar. Það kom fram í könnun hjá VM sem 
gerð var fyrir endurskoðun kjarasamninganna í janúar síðastliðnum 
að 42,4% félagsmanna vildu ekki framlengja samningana, það sýnir 
ólguna og óánægjuna hjá okkar félagsmönnum með sín kjör.

Framundan eru kosningar til Alþingis og mörg rausnarleg kosningarloforð eru komin fram og 
mikil samkeppni á milli stjórnmálaflokkanna um þau. Mörg þeirra, komi þau til framkvæmda, munu 
trúlega auka enn á óagaða hagstjórn þessa lands, sem er okkar mesta böl. Það er áhyggjuefni 
hvernig pólitíkin hefur verið að þróast, illmögulegt eða óframkvæmanlegt er að taka ákvarðanir 
og koma hlutum í framkvæmd, eða það vantar kjarkinn til að taka ákvarðanir. Það eru engar mála-
miðlanir og ef viðkomandi þingmaður fær ekki allt sitt fram þá er hann farinn í fýlu og úr flokknum. 
Ég er ekki að leggja mat á hvort skoðanir viðkomandi þingmanns séu mér að skapi eða ekki, en á 
sama tíma erum við að sökkva dýpra og dýpra og vandamálin hrannast upp. Öll umræðan í samfé-
laginu er í frösum um aukaatriði og algerlega forðast að taka á málunum með því að skoða rót vand-
ans. Háværasta krafan er um að afnema verðtrygginguna, það á að gera hitt og þetta, en fæstir af 
þeim sem hæst hafa ætla að afnema verðbólguna eða finna leiðir til að koma hömlum á hana. Hvað 
er t.d. Íslenska krónan mikill örlagavaldur í öllum okkar óförum í hagstjórn?

Því miður er það þannig, eftir það mikla efnahagshrun sem við urðum fyrir standa margir illa, 
við verðum að finna raunhæfar lausnir fyrir þessa hópa. Hvernig við ætlum að vinna okkur út úr 
hinum ólíku vandamálum verðum við að hugsa á yfirvegaðan hátt og vera meðvituð um hvaða 
áhrif ólíkar aðgerðir munu hafa. Það mun enginn græða á því ef efnahaglegar forsendur eru ekki til 
staðar fyrir aðgerðunum og lausnunum. Ef það verður óútfylltur víxill sem ekki er vitað hver á að 
borga þá munum við þurfa að gera það með lakari lífskjörum í framtíðinni. Nákvæmlega eins og VM 
hefur haldið fram í umsögnum um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða sem hafa verið sett fram 
á undanförnum árum. 

Ég hef miklar áhyggjur af því að stjórnmálaflokkarnir eigi erfitt með að standa við sín miklu 
kosningarloforð og sjálfsagt á eftir að bæta í loforðin þegar nær dregur kosningum og bæta þarf 
við fylgið samkvæmt skoðanakönnunum. Komi þeir flokkar sem mestu lofa til með að mynda ríkis-
tjórn að loknum kosningum og loforðin komast ekki til framkvæmda fljótlega, mun það aðeins auka 
sundrunguna í samfélaginu og standa í vegi fyrir því að raunverulegar lausnir finnist og ákvarðanir 
um að framkvæma þær verði teknar. 

Fyrir utan gjaldeyrishöftin er efnahagssamdráttur í okkar stærstu viðskiptalöndum að valda 
okkur miklum vandamálum og hinn litli hagvöxtur sem var á síðasta ári hér innanlands ætti að 
hringja öllum viðvörunarbjöllum mjög hátt. 

Við það ætti pólitíkin að vakna til lífsins og segja ,, það er bráðavandi‘‘ ýtum dægurþrasinu til 
hliðar, förum nú sameiginlega að finna lausnir og framkvæma. En það gerist ekki neitt. 

Ætti ekki aðalkrafa okkar til þeirra þingmanna sem koma til með að verða kosnir inn á þing í 
komandi alþingiskosningum að vera:

Farið að sinna vinnunni ykkar, snúið bökum saman um að finna lausnir og framkvæmið.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM.

FRAMTAK
VÉLA- OG SKIPAÞJÓNUSTA EHF

Engin verk of smá

Öflugir
Saman

Vesturhraun 1 • 210 Garðabæ • Netfang info@framtak.is • Sími 535 5800 • Fax 535 5801 
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Wesmar
bógskrúfur

Hidea
utanborðs-
mótorar

Hidrostal
snigildælur

TMP vökvakranar

BT Marine
skrúfur

Halyard
pústkerfi

Helac
snúningsliðir

Tides Marine
ásþétti

FPT bátavélarIsuzu bátavélarWesterbeke rafstöðvar
og trilluvélar

Doosan bátavélar 

Hjallahraun 2
220 Hafnarfjörður
s. 562 3833
www.Asaa.is - Asaa@Asaa.is

Zink
Gírar
Dælur
Ásþétti
AAvélar
Miðstöðvar
RRafstöðvar
Hljóðkútar
Stýrisvélar
Snúningsliðir
Hosuklemmur
Skrúfubúnaður
Utanborðsmótorar

Vélar og búnaður fyrir báta og skip

Vinna starfshópa, sem stofnaðir voru á kjararáðstefnu VM á Hótel 
Selfossi í nóvember 2012, hefur farið vel af stað. Hóparnir vinna 
hver með sinn kjarasamning og eru því myndaðir af félagsmönn-
um sem starfa á viðkomandi samningi. Mis margir fundir hafa 
verið haldnir í hópunum, en almennt má segja að góð gagnasöfn-
un hafi verið í gangi. Á fundunum hafa safnast upplýsingar og 
ábendingar sem verða góður grunnur fyrir næstu kjararáðstefnu 
VM að vinna úr, en hún verður í október 2013. Skipað var í hópa 
eftir kjarasamningum VM á eftirfarandi hátt. 

Hópur um almennan samning VM við SA, vegna starfa félags-
manna í landi. 

Hópur um samninga VM vegna starfa vélstjóra á sjó. Þ.e. á 
kaup-, sanddælu- og fiskiskipum auk skipa LHG og Hafrann-
sóknastofnunar. Alls fimm samningar

Hópur um samninga VM við orkufyrirtækin, þ.e. Landsnet, 
Landsvirkjun, HS-Orku, OR (vegna starfa vélfræðinga og málm-
iðnaðarmanna), auk samninga við Orkubú Vestfjarða og Norður-
orku. Alls sjö samningar.

Hópur um samninga við stóriðjufyrirtæki. Þar á VM einungis 
aðkomu að einum samningi, við Alcan/ÍSAL. Vitað er félagsmenn 
VM hafa verið ráðnir til annarra álfyrirtækja og þeim leyft að vera 
í VM (sum fyrirtækjanna hafa jafnvel auglýst sérstaklega eftir 
vélfræðingum). Þrátt fyrir þetta hefur félagið ekki fengið aðkomu 

að öðrum samningum við stóriðjufyrirtæki. Einnig hefur verið 
fjalla um samning fyrir þá sem starfa í véla- og verkfæraversl-
unum og áþekkum fyrirtækjum. Félagið á ekki slíkan samning 
en full ástæða er að skoða hvort það fari betur á því að gera sér-
stakan kjarasamning vegna þessara starfa eða láta t.d. almenna 
samninginn ná til þeirra.

Kjararáðstefna VM verður dagana 4. til 6. október 2013. Full 
ástæða er fyrir félagsmenn að taka þessa daga frá og mæta.

Ráðstefnan verður haldin á Hótel Selfoss og er þátttaka mönn-
um að kostnaðarlausu.

Kjararáðstefna VM

Endurnýjun Kjarasamninga
Þann 1. febrúar hækkuðu launataxtar kjarasamninga á almenn-
um vinnumarkaði um 3,25%. laun starfsmanna hjá ríkinu 
hækkuðu um 3,25% þann 1. mars. s.l. samkomulag var undir-
ritað mánudaginn 22. janúar milli asÍ og sa um endurskoðun 
kjarasamninga. Það felur í sér að samningunum verður ekki 
sagt upp en samningstíminn hins vegar styttur um tvo mán-
uði. launahækkun upp á 3,25% til félagsmanna innan aðildar-
félaga asÍ kom því til framkvæmda 1. febrúar s.l. og 1. mars 

s.l. hjá starfsmönnum hjá ríkinu. Yfirgnæfandi meirihluti fé-
laga inna asÍ var á móti því að segja samningunum upp. Meðal 
annarra ákvæða í samkomulaginu er samstaða um mótun at-
vinnustefnu, mótun stefnu í gengis og verðlagsmálum og aukin 
framlög atvinnurekenda til starfsmenntasjóða. Þann 5. febrúar 
s.l. var skrifað undir samning um hækkun á kauptryggingu og 
kaupliðum kjarasamnings VM við lÍÚ. Frá og með 1. febrúar 
2013 hækkar kauptrygging og aðrir kaupliðir um 3,25%.

Dæmi um launaútreikninga vélstjóra  
á útsýnis- og hvalskoðunarbátum
Samningar um laun vélstjóra á útsýnis- og hvalskoðunarbátum 
hafa ekki náðst. Vegna þessarar stöðu telur félagið sig knúið til 
að setja fram eftirfarandi dæmi um launaútreikninga byggða á 

launatöflu almenns samnings VM við SA. Útreikningarnir byggja 
á launatöflu frá 1. mars 2013 og miðast við allt að 12 tíma vinnu-
skil á dag á virkum dögum og við vinnu um helgar.

Vélfræðingar Framdrifsafl yfir 1500 kW    

  Virkur dagur 7 daga vika 30 daga mán Meðal daglaun

Byrjunarlaun 25.797 202.304 867.016 28.901

m stjórnunarálagi 29.667 232.649 997.068 33.236

7 ára taxti 28.115 220.478 944.907 31.497

m stjórnunarálagi 32.332 253.550 1.086.644 36.221

    

3. stig Framdrifsafl 751 til 1500 kW    

Virkur dagur 7 daga vika  30 daga mán Meðal daglaun

Byrjunarlaun 23.638 185.374 794.462 26.482

m stjórnunarálagi 27.184 213.181 913.631 30.454

7 ára taxti 25.674 201.340 862.887 28.763

m stjórnunarálagi 29.525 231.541 992.320 33.077

    

2. stig Framdrifsafl að 750 kW    

Virkur dagur 7 daga vika  30 daga mán Meðal daglaun

Byrjunarlaun 21.818 171.101 733.291 24.443

m stjórnunarálagi 25.091 196.766 843.284 28.109

5 ára taxti 23.211 182.023 780.100 26.003

m stjórnunarálagi 26.693 209.327 897.115 29.904
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Hjónin Magnús og María Anna eru bæði í málmiðnaði.

Í gömlu fallegu húsi við Vesturbraut í Hafnarfirði búa hjón-
in María Anna Árnadóttir og Magnús Óskarsson ásamt fjórum 
börnum sínum. Húsið hafa þau verið að taka í gegn á liðnum 
árum og segjast nú búin með allt að utan. Næst taki við lagfær-
ingar á efri hæðinni innan húss en neðri hæðin sé í góðu lagi. 
Þau hjón eru bæði málmiðnaðarmenn og hafa þar að auki unn-
ið hjá sama fyrirtækinu, Teknis í Garðabæ, síðasta árið en nú er 
að verða breyting á því. Þau hafa fest kaup á iðnaðarhúsnæði í 
Hafnarfirði og Magnús ætlar að reyna fyrir sér með sjálfstæð-
an atvinnurekstur. Ef vel gengur verður María þar líka. Bæði eru 
þau félagar í VM og hafa nýverið stigið sín fyrstu skref í félags-
starfinu þar.

Vélvirkjunin fjölbreytt
„Ég útskrifaðist sem vélvirki frá Iðnskólanum í Hafnarfirði árið 
2002 eftir fjögurra ára nám. Ég var ekki á formlegum samningi 
en var búin að vera að vinna í Frostverki í Garðabæ og fékk það 
metið inn í námið,“ segir María en hún segist þó ekki hafa verið 
mikil vélamanneskja. „Ég var meira fyrir járnsmíðar en leiddist 
einhverra hluta vegna út í vélvirkjunina. Ég endaði í iðnskólan-
um af því að ég vildi ekki fara í Flensborg og nennti ekki að fara 
í skóla inn í Reykjavík. Í iðnskólanum fór ég í grunndeild málm-
iðna og fannst vélvirkjunin fjölbreytt. Henni hefur stundum 
verið líkt við heimilislækni sem kann ýmislegt í öllu en er ekki 
með sérþekkingu í neinu, þannig er vélvirkjunin og maður getur 
gengið í flest sem tilheyrir málmiðnaði.“ Eftir námið vann María 
í Frostverki þar til hún eignaðist dóttur árið 2005. „Ég var svo 
heimavinnandi til 2007 en byrjaði þá hjá Teknis þrátt fyrir að 
vera kominn fjóra mánuði á leið með yngsta barnið. Þetta var 
sko 2007 og þá tóku menn hiklaust ólétta konu í vinnu því það 
vantaði fólk og mikið að gera. Þar vann ég í nokkra mánuði fyrir 
fæðinguna og byrjaði svo aftur í febrúar 2008.“

Stóriðjuvinnan einhæf
Magnús stundaði sitt nám líka í Iðnskólanum í Hafnarfirði og var 
á samningi hjá Fjarðarstáli í Hafnarfirði. „Ég prófaði grunnfög-
in þegar ég kom í iðnskólann. Þá var boðið upp að prófa grunn-
deildir, raf-, tré-, hár- og málmiðna. Þá tók maður mánuð í hverju 
fagi. Stálsmíðin smellhitti mig. Þetta er skemmtilegt og býður 
upp á tölur og nákvæmni. Maður getur gert góða hluti með því 
að vera góður á málband og ég kann að halda því. Ég útskrifað-

ist svo 2001 sem sveinn í stálsmíði.“ Eftir nám hefur Magnús 
prófað ýmislegt. „Ég er búinn að prófa stóriðjuna og var í ker-
fóðrun í Straumsvík í smá tíma. Það var frekar einhæft og mér 
fannst þetta skítugt og viðbjóðslegt alveg þangað til ég fór í 
ofnfóðrun hjá járnblendinu á Grundartanga en þá fyrst sá mað-
ur skít og viðbjóð. Ég var líka árið 2007 hjá Pétri Auðuns í gaffla-
framleiðslu fyrir Norðurál á Grundartanga. Það var gaman þá 
í akkorðinu og hægt að rífa upp tekjur á stuttum tíma. Álverið 
þurfti alltaf sitt og það var nóg að gera. Annars finnst mér alltaf 
skemmtilegast að vera í einhverri fínsmíði sem er erfið og krefj-
andi. Svo kann ég betur við minni fyrirtækin en stóru fabrikk-
urnar.“ Magnús byrjaði svo að vinna hjá Teknis um mitt síðasta 
ár og segist hafa verið kallaður þangað þegar María átti að fara 
í sumarfrí. „Þá var hringt í mig og ég beðinn að koma. Ég gat því 
ekki tekið mikið sumarfrí með konunni. Það hefur líka stundum 

Hún er vélvirki og 
hann stálsmiður

Bæði í málmiðnaði
Magnús og María Anna á heimili sínu í Hafnarfirði.

gengið mikið á þegar við höfum farið í sumarfrí. Einu sinni sótti 
Jón, eigandi Teknis, Maríu í sumarbústað sem við vorum í og fór 
með hana upp að Búðarhálsi, þá kom hann bara við í sumarbúst-
anum hjá okkur og sagðist skila henni aftur um kvöldið. Svona 
er þetta hjá iðnaðarmönnum, þeir gera það sem bossinn segir og 
reyna að vinna vel.“

Betur upplýst um réttindin
Þau segjast ekkert hafa tekið þátt í félagsstarfi VM fyrr en í 
haust þrátt fyrir að hafa starfað þetta lengi við málmiðnað. 
„Við fórum á kjararáðstefnu í haust og vorum þar sett í kjarar-
áði sem fer yfir kjarasamningana fyrir næstu samninga. Þetta 
ráð á að leggja fram tillögur fyrir aðra kjararáðstefnu sem verður 
í haust. Okkur var skipt niður í hópa og okkar hópur fjallar um 
almennu kjarasamningana. Svo eru aðrir hópar með aðra hluta 
kjarasamninga eins og til dæmis stóriðju- og lífeyrismál. Við 
erum búin að funda tvisvar í janúar og svo eru fundir framund-
an í febrúar og mars. Við erum alveg ný í þessu og vissum í raun 
ekkert um samningamálin fyrr en við fórum að lesa okkur til fyr-
ir þessa vinnu. Nú erum við betur upplýst um réttindi okkar og 
vorum raunar hissa á hve mikið við erum búin að vinna okkur 
inn af réttindum eftir þetta langan tíma í faginu,“ segja þau og 
Magnús bætir við að fólk sé yfirleitt ekkert að spá í þessi mál og 
taki bara því sem er venjan á vinnustaðnum vegna þess að það 
hafi alltaf verið þannig. „Maður er ánægður með að hafa farið í 
þetta félagsstarf eftir að hafa séð hvað hægt er að læra af þessu. 
Svo kynnist maður fullt af flotti fólki þarna.“

Tilbreyting að hittast óþreytt
María Anna og Magnús segja ágætlega hafa gengið fyrir þau 
hjónin að vinna á sama vinnustað. „Í fyrstu var samið um að 
hann væri að vinna úti í bæ en ég á verkstæðinu en í seinni tíð 
hefur hann verið í smiðjunni líka og það hefur verið allt í lagi. 
Það var líka gaman að vera með honum óþreyttum í stað þess 

að hitta hann bara þreyttan eftir vinnu,“ segir María og Magnús 
bætir við að þetta sé gagnkvæmt. „Við erum bara vinnufélagar 
í vinnunni.“ Þau eiga fjögur börn á sjötta, áttunda, þrettánda og 
fimmtánda ári, tvo stráka og tvær stelpur. Það er því nóg að gera 
þegar þau koma heim þótt þau elstu sé orðin nokkuð sjálfbjarga. 
„Þau eru auðvitað bara gelgjur. Þau geta séð um sig sjálf en velja 
að gera það ekki þegar það hentar,“ segir María. „Hér er líflegt 
við morgun- og kvöldverðarborðið. Líka við innkaupin þegar 
maður fer vikulega að kaupa í matinn og kemur með tómt veskið 
heim. Rekstrarkostnaður svona fjölskyldu hefur margfaldast frá 
hruni,“ segir Magnús.

Byggingaefnið er dýrt
Húsið við Vesturbrautina hefur verið tekið í gegn á síðustu árum. 
Þau segjast hafa mikinn snilling sem yfirsmið í því en það er pabbi 
Maríu sem er smiður. Búið er að skipta um þakið, setja nýtt járn á 
allt húsið og skipta um götuhlið þess alveg niður að sökkli. „Þetta 
byrjaði með því að það sprakk hitaveitulögn hérna í götunni og 
vatnið var svo heitt sem rann á húsið að timbrið var görsam-
lega soðið upp eftir öllu. Það hefur örugglega verið búið að leka 
í langan tíma áður en það kom upp úr götunni. Við vorum alltaf 
að undra okkur á því hve heitt væri á neðri hæðinni og veggurinn 
sjóðheitur. Þetta er auðvitað skýringin. Við héldum svo áfram að 

Ég var meira fyrir járnsmíðar en 
leiddist einhverra hluta vegna út í vél-
virkjunina. Ég endaði í iðnskólanum af 

því að ég vildi ekki fara í Flensborg og 
nennti ekki að fara í skóla inn í Reykjavík. Í iðn-
skólanum fór ég í grunndeild málmiðna og fannst 
vélvirkjunin fjölbreytt.

Fjölbreytt starf
María Anna við vinnu sína.
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Veiði- og útilegukortið 2013

Félagsmenn VM geta nú fengið kortin á skrifstofu félagsins. 

Félagsmönnum býðst kortið á sama verði og í fyrra, eða  

Útilegukortið á 8.500 kr.  og Veiðikortið á 3.000 kr.

V M - F é l ag  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   -   Stórhöfða 25  -   110 Reykjavík  -   575 9800  -  www.vm.is

Eldri félagsmEnn
Ferð eldri félagsmanna og maka verður farin 27. júní 2012 og er  

ferðinni heitið um suðurland. lagt verður af stað kl. 9:00 frá 
stórhöfða 25. áhugasamir skrái sig í síma 575 9800 eða senda  

tölvupóst á vm@vm.is. ath. miðað er við 67 ára og eldri.

Ferð eldir félagsmanna og maka verður farin 26. júní 2013 og er ferðinni heitið 
norður á Hvammstanga (selasafn) – Vatnsneshringur (Hvítserkur-Borgarvirki) 

– Borgarnes og reykjavík. Brottför er frá VM, stórhöfða 25, kl. 9:00.

skráning hefst 3. júní í síma 575 9800 eða senda tölvupóst á vm@vm.is

endurbæta því það sem gert hafði verið1980 var algjört fúsk. Við 
vinnum þetta eftir efnum og tökum ekki lán. Efnið er orðið dýrt, 
ekki síst allt smádótið, lamir, skrúfur og fleira. Þetta safnast sam-
an, t.d. kostuðu naglarnir í þakið 60 þúsund.“ Húsið er komið til 
ára sinna en það var byggt 1914 og stækkað 1980. 

Ætla að verða sjálfstæð
Nú eru þau að róa á ný mið. Hafa keypt 120 fermetra iðnaðar-
húsnæði í Hafnarfirði ásamt pabba Magnúsar. „Tækifærið var 

notað núna þegar verið er að fækka hjá Teknis og Maggi fékk 
uppsagnarbréf. Ég verð þar eitthvað áfram en ég er verða kom-
in með einn lengsta starfsaldurinn þar,“ segir María. Búið er að 
stofna félag um reksturinn og Magnús er farinn að viða að sér 
tækjum og búnaði. Hann hefur verið að taka námskeið hjá Iðu 
til að búa sig undir verkefnið. „Næsta námskeið heitir „Rekstur 
smáfyrirtækja, þar er farið í allt sem einyrkjar og aðrir sjálfstæð-
ir atvinnurekendur þurfa að vita. Síðan er það meistaraskólinn 
en ég fæ námskeiðin metin inn í hann. Undanfarin áratug hef-
ur verið lítill tími fyrir mann sjálfan, börnin hafa hlaðist niður 
og húsið hefur tekið tíma.“ Þau hjónin eru nokkuð bjartsýn á 
reksturinn og segjast hafa einhver verkefni í hendi en auðvitað 
sé ákveðin áhætta fólgin í þessu ævintýri. Þau ætla bjóða upp 
á allan almennan málmiðnan á verkstæðinu ásamt vélaviðgerð-
um og reikna með að geta tekið til starfa fljótlega eftir að þau 
fá húsnæðið afhent í apríl. „Þetta er allt á byrjunarstigi og verð-
ur bara að koma í ljós. Aðalhugsunin hjá okkur er að vera sjálf-
stæð,“ segja þau María Anna og Magnús sem bæði eru rótgrónir 
Hafnfirðingar. Hann hefur búið þar frá tveggja mánaða aldri og 
María frá því hún var átta ára. Foreldrar beggja búa svo í göngu-
færi frá þeim og nýja verkstæðishúsið er líka í göngufæri frá 
heimili þeirra.

Greiðsla ferðakostnaðar vegna aðalfundar VM
Félagsmenn búsettir utan höfuðborgarsvæðisins eiga rétt á 
endurgreiðslu ferðakostnaðar vegna mætinga á aðalfund VM 
samkvæmt eftirfarandi, enda hafi þeir tilkynnt mætingu til 
aðalfundar a.m.k. 3 dögum fyrir fundinn. 

1. Vegna flugs milli heimastaðar og reykjavíkur er greitt flug-
fargjald fram og til baka.

2. Vegna aksturs fram og til baka sem er lengri en samtals 50 
km.,greiðist fyrir hvern km. umfram 50 km. greitt er samkvæmt 
kílómetragjaldi ferðakostnaðar ríkisins þó að hámarki 30.000 kr. 

3. gistikostnaður er greiddur fyrir þá sem þurfa gistingu og er 
greitt samkvæmt taxta ferðakostnaðarnefndar ríkisins. VM 
mun einnig semja um afslátt vegna gistingu félagsmanna.

Fjölskyldan
Hjónin með
 börnunum.

Við fórum á kjararáðstefnu í haust og 
vorum þar sett í kjararáði sem fer yfir 
kjarasamningana fyrir næstu samn-

inga. Þetta ráð á að leggja fram tillögur 
fyrir aðra kjararáðstefnu sem verður í haust. Okkur 
var skipt niður í hópa og okkar hópur fjallar um 
almennu kjarasamningana. Svo eru aðrir hópar 
með aðra hluta kjarasamninga eins og til dæmis 
stóriðju- og lífeyrismál.



Viðtal við Gunnar Egil Sævarsson, yfirvélstjóra á Jónu Eðvalds frá Hornafirði.

Gunnar Egill Sævarsson er 25 ára gamall yfirvélstjóri á Jónu 
Eðvalds frá Hornafirði. Hann var ekki nema nokkurra daga 
gamall þegar hann fór fyrst á sjó því hann fæddist á sjúkrahús-
inu á Norðfirði og fór þaðan heim til Mjóafjarðar sjóleiðina með 
foreldrum sínum á flóabátnum Anný, enda eru samgöngur til 
Mjóafjarðar mestar um sjó og alfarið á veturna. Hann er sonur 
Sigrúnar M. Gunnarsdóttur frá Skefilsstöðum í Skagafirði og 
Sævars Egilssonar frá Mjóafirði. Gunnar Egill ólst að mestu upp 
á Mjóafirði en frá sex ára aldri var hann líka með annan fótinn á 
Sauðárkróki en þangað flutti móðir hans eftir skilnað foreldr-
anna. Núna býr hann á Hornafirði. Gunnar Egill hóf nám í Fjöl-
brautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki haustið 2003 og 
tók þar fjórar annir á grunndeild málmiðnaðar og fyrsta stig 
vélstjórans (vélavörðinn).

Ákvað vélstjóranám eftir að hafa kynnst vélstjórum
„Á þessum árum kynntist ég vélstjórum til sjós og lands og af 
samtölum við þá fann ég að þetta myndi vera það sem ég vildi 
leggja fyrir mig. Alveg frá fermingu beindist maður að þessu 
en lokaákvörðunin var svo tekin 2005. Þá fór ég í Vélskólann í 
Reykjavík. Ég ákvað að fara þangað frekar en í nám Akureyri og 
réði þar mestu að þar voru enn að kenna mennirnir sem höfðu 
skrifað kennslubækurnar og var meiri sjarmi yfir náminu í Vél-
skóla Íslands þá. Vélskólann kláraði ég svo vorið 2009, rétt eftir 
bankahrun. Frá 2007 vann ég með skólanum og í fríum hjá 
Véla- og skipaþjónustunni Framtaki og fór þar á samning í vél-
virkjun sem ég lauk með sveinsprófi haustið 2009 og starfaði 
áfram hjá fyrirtækinu út árið 2011.“

Sjórinn hefur alltaf verið nátengdur Gunnari Agli. „Að alast 
upp í litlu sjávarþorpi verður auðvitað til þess að maður er ná-
tengdur sjónum og hefur umgengist hann alla tíð. Strax sem 
barn og unglingur fór ég eitthvað á sjó. Reri með pabba á grá-
sleppu á vorin og líka með honum og bróður hans, Jóhanni Eg-
ilssyni, á snurvoð á Anný SU en sá bátur er einnig áætlunar-
ferðabátur okkar Mjófirðinga. Togarasjómennskan hófst svo hjá 
mér þegar ég var 17-18 ára gamall í afleysingum hálft sumar 

á Klakki. Síðan fór ég nokkra túra á Beiti gamla NK.“ Gunnar 
Egill segir að þau sumur sem hann var í Vélskólanum hafi verið 
auðvelt að komast á sjó enda vantaði sjómenn til starfa víða. 
„Ég ákvað að taka heldur smiðjuna, sem ég held að hafi verið 
rétt ákvörðun. Sumarið 2009 og þar á eftir var fátt um fína 
drætti, setið um hvert skipspláss og reynslumiklir vélstjórar í 
röðum hjá útgerðunum. Það kom þó ekki að sök hjá mér því mér 
bauðst vinna áfram hjá Framktak í skipaþjónustu og viðhaldi, 
sem hentaði mér vel enda öðlaðist ég þarna reynslu sem nýtist 

Ungur mjófirskur 
vélstjóri á 
Hornafjarðarskipi

mikið í dag. Ég ákvað svo um veturinn 2011 að hætta hjá Fram-
taki og fara á sjó.“ Gunnari bauðst þá afleysing sem vélstjóri á 
Hoffelli SU frá Fáskrúðsfirði rétt fyrir jól. „Þrátt fyrir dræman 
afla gaf þetta mér gífurlega mikið en meðmæli skipstjóra og 
yfirvélstjóra þaðan urðu síðar dýrmæt. Ég komst svo í afleys-
ingu á togaranum Ljósafelli SU hjá sömu útgerð rétt eftir ára-
mót en svo tók við atvinnuleit bæði hér heima og í Skandinavíu. 
Ekki gekk sú leit vel enda réttindalítill sökum lítils siglinga-
tíma. Snemma vors var svo auglýst eftir vélstjóra tímabundið á 
Þinganes SF sem ég sótti um og fékk. Þar var ég í nokkra mán-
uði en þá var mér boðin önnur staða hjá sama fyrirtæki á Jónu 
Eðvalds SF þar sem ég er enn.

Vinnuálag eykst með eldri skipum
Gunnar segir starfsumhverfi vélstjóra sífellt breytast. „Með 
aukinni sjálfvirkni hefur bæði manna þörf minnkað og störf 
lést en á sama tíma hafa skipin stækkað og orðið tæknilega 

flóknari, skipaflotinn minnkar með hverju árinu, því er sífellt 
þörf fyrir færri og færri vélstjóra sem þó þurfa hærra mennt-
unarstig. Ég tel að með stöndugri útgerðum hafi ástand flotans 
skánað en hár meðalaldur flotans er ákveðið umhugsunarefni. 
Meðalaldur þilskipa á Íslandi er tæp 24 ár sem hlýtur að teljast 
frekar hár. Vinnuálag og störf vélstjóra aukast eftir því. Vegna 
aukinnar kröfu útgerða um fækkun manna um borð hafa störf 
margra vélstjóra þróast í þá átt að margir eru farnir að ganga 
í störf háseta með vélgæslustörfum og sitt sýnist hverjum 
um það. Sjálfur tel ég að með samvinnu allra um borð sé hægt 
að komast að viðunandi niðurstöðu enda eru allir að vinna að 
sama markmiði. Allir verða þó að vita og virða að menn eru 
vélstjórar fyrst og önnur störf komi þar á eftir. Verkefnum 
verður svo að sinna og skipuleggja þau eftir útgerðarformi.“

Nýir vélstjórar þurfa að fá pláss
Þrátt fyrir að kjarasamningar sjómanna hafi verið útrunnir í 
rúm tvö ár og ekki samið um nýja segir Gunnar að útgerðar-
menn hafi þó hækkað fasta kaupliði í takt við launaþróun í 
landinu. Þannig hafi kjarasamningurin í raun verið nýtanlegur 
þótt ekki hafi verið samið til framtíðar. „Ég tel að allir geti verið 
sammála um að í þessu óvissuástandi, sem sjávarútvegurinn er 
núna, er nær ógerlegt að semja. Samningar hljóta a.m.k að hluta 
að endurspegla væntingar manna til framtíðarinnar, auðvitað 
ætti að vera búið að semja við sjómenn annara skipa en fiski-
skipa. Hins vegar er bróðurpartur sjómanna á Íslandi á fiskiskip-
um og kannski er því betra að semja þar fyrst. 

Framhald á næstu síðu

Gunnar Egill
Í skemmtiróðri á Mjóafirði á árabátnum Æskunni, báti sem pabbi hans notaði 
einu sinni til grásleppuveiða.

Á veiðum
Jóna Eðvalds á loðnu-

veiðum við Dyrhólaey

Ég tel að allir geti verið sammála um að 
í þessu óvissuástandi, sem sjávarút-
vegurinn er núna, er nær ógerlegt að 

semja. Samningar hljóta a.m.k að hluta 
að endurspegla væntingar manna til framtíðarinn-
ar, auðvitað ætti að vera búið að semja við sjómenn 
annara skipa en fiskiskipa.
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Krafa útgerðamanna um lækkun launa sjómanna skapast af 
aukinni útgjaldaauknningu þeirra en á þá að semja eftir sömu 
formúlu og veiðileyfagjaldið er ákvarðað og á þá lækkunin 
að ganga til baka ef breytingar í stjórnmálum hafa áhrif til 
kostnaðarlækkunar hjá útgerðunum? Gunnar Egill segist vilja 
sjá aukinn rétt sjómanna í skiptakerfum og tryggingu réttinda 
þeirra sem starfa í skiptakerfum í veikindarétti og fleiru. Þá vill 
hann almenna hlutahækkun vélstjóra og stýrimanna í hluta-
skiptakerfinu og breytingar á mönnunarreglum um borð. „Sér-
staklega vil ég auðvelda nýjum vélstjórum að komast að og öðl-
ast siglingatíma. Þetta þurfa að vera eins konar lærlingsstöður 
og með þeim minnkar undanþáguþörfin sem er í núverandi 
kerfi.“ Hann vill líka að teknar verði upp ítarlegri læknisskoðan-
ir allra sjómanna, ekki síst vélstjóra, á kostnað vinnuveitenda. 
„Starfstengdir sjúkdómar eru of algengir meðal vélstjóra. Þessa 
læknisskoðun má líka nýta við endurnýjun atvinnuskírteina 
jafnt og að fylgjast með heilsufari manna. Mér finnst að þessi 
skoðun gæti verið í samræmi við læknisskoðanir sem fram-
kvæmdar eru í Skandínavíu og eru skilyrði fyrir að fá starfsleyfi 
á sjó. Þá vil ég sjá lífeyrisaldur sjómanna lækka til að tryggja 
þeim möguleika á að hætta fyrr enda eru sjómenn oft líkamlega 
slitnir og lélegir fyrr en margir í öðrum starfstéttum.“ Gunnar 
segir að taka þurfi afnám sjómannaafsláttarins til baka og þá 
tekjuskerðingu sem því fylgi eða bæta það með öðrum hætti. 
Áunnin réttindi þurfi að haldast þótt starfsmenn fari milli fyrir-
tækja. 

Allir mæti á kjararáðstefnuna í haust
Gunnar Egill segist kunna vel við sig á sjó. „Suma daga verð ég 
hugsi þegar maður er orðinn kaldur, blautur, skítugur og hálf 
fastur í viðgerðum, oft í skítabrælu. Þá hristi ég það af mér með 
því að ég hafi valið þetta sjálfur. Flesta daga hugsa ég þó hve 

ótrúlega heppinn ég sé að starfa við eitthvað sem ég hef svo 
mikla unun af og efast um að allir njóti vinnunar sinnar jafn 
mikið og ég. Ég skil vel að sjómennskan sé ekki allra, fjarverur 
frá ástvinum og ákaflega erfiðar vinnuaðstæður eru auðvi-
tað ekki aðlagandi. Mikil bragarbót hefur orðið á með auknum 
skiptikerfa plássum sem stórauka samverustundir sjómanna 
með fjölskyldum og ástvinum. Sjálfum líkar mér vel á sjó og 
hefur alltaf líkað. Mikill kostur við menntun vélstjóra er að hún 
nýtist mönnum alls staðar, jafnvel þótt þeir séu með ofnæmi 
fyrir fiski, miklir atvinnumöguleikar eru bæði í landi og á sjó og 
ekkert athugavert við það að menn skipti um umhverfi jafnvel 
oftar en einu sinni. Sjálfur er ég í góðri stöðu og hugsa mér að 
starfa áfram hér en hvað framtíðin ber í skauti sér veit ég ekki.“ 
Hann segist hiklaust mæla með vélastjóranámi fyrir alla þá 
sem spyrji sig. „Ég hvet svo alla félaga í VM til að standa saman 
í komandi kjarbarrátu. Allir ættu að koma sínum skoðunum á 
framfæri og sérstaklega ungt fólk en málefni sem varða unga 
fólkið þurfa meira umtal, eins og ástand skólamála og fleira. Svo 
hvet ég alla til að fjölmenna á kjararáðstefnu sem fyrirhuguð er 
í haust,“ segir Gunnar Egill Sævarsson.

Suma daga verð ég hugsi þegar maður 
er orðinn kaldur, blautur, skítugur og 
hálf fastur í viðgerðum, oft í skíta-

brælu. Þá hristi ég það af mér með því að 
ég hafi valið þetta sjálfur. Flesta daga hugsa ég þó 
hve ótrúlega heppinn ég sé að starfa við eitthvað 
sem ég hef svo mikla unun af og efast um að allir 
njóti vinnunar sinnar jafn mikið og ég.

Yfirvélstjóri
Gunnar Egill  í vélarrúmi 

Jónu Eðvalds SF.

Örn Friðriksson er fimmtíu og fjögurra ára gamall yfirvélstjóri á 
Sighvati Bjarnasyni VE og formaður vélstjóradeildar VM í Vest-
mannaeyjum. Hann segist telja að samningamál sjómanna séu 
í ólestri fyrst og fremst vegna óvissunnar sem stjórnvöld hafi 
skapað með veiðigjöldum og frumvarpi um fiskiveiðistjórnun. 
Þess vegna hafi ekki tekist að semja í rúm tvö ár. „Sú þjóð sem 
þetta land byggir verður að átta sig á því að ekki er endalaust 
hægt að hækka álögur á fyrirtæki og einstaklinga. Auðvi-
tað verða að vera skattar en þeir mega aldrei vera það íþyngj-
andi að fyrirtæki séu sífellt að eyða orku sinna starfsmanna í 
að leita leiða til að komast framhjá skattpíningu. Við þurfum 
að berjast fyrir því að aukahlutir vélstjóra séu metnir í sam-
ræmi við menntunarkröfur og kröfur sem til þeirra eru gerðar. 
Það þarf t.d. að hækka aukahluti á skipum með svo kölluð RSW 
kerfi til samræmis við vélstjóra á frystiskipum. Það er enginn 
smá ábyrgð að koma aflaheimildum til vinnslu í land. Við þurf-
um einnig að berjast fyrir betri veikindarétti og hærra starfs-
aldursálagi svo tekin séu dæmi,“ segir Örn sem upphaflega er 
Húnvetningur, fæddur á Blönduósi og ólst upp að Gili í Svartár-
dal á landamærum Húnvetninga og Skagfirðinga. „Það er ekki 
annað hægt að segja en að ég hafi átt góða æsku. Grunnskóla-
námið var í heimavistarskóla á Húnavöllum en árin 1976-1979 
stundaði ég nám í Vélskólanum í Reykjavík.“ Kona Óskars er 
Hómfríður Rögnvaldsdóttir og þau eiga synina Björn Stefán sem 
tvítugur og Ægi Örn sem 18 ára. Örn segir þau búa bæði í Vest-
mannaeyjum og Siglufirði því frúin hans geti ekki yfirgefið mið-
punkt alheimsins sem sé fyrir norðan.

Í rafvirkjanám eftir Vélskólann
Eftir að vélstjóranáminu lauk lærði Örn rafvirkjun hjá Gesti 
Guðmundssyni á Blönduósi. „Hann var einstakur lærimeistari. 
Kenndi mér ekki bara rafvirkjun heldur að sjá hlutina í öðru ljósi 
heldur en samferðamennirnir gerðu. Hann hafði lært sitt fag í 
Þýskalandi.og janframt verið þar í listaskóla og lært einsöng.“ 
Til að ljúka rafvirkjanáminu fór Örn einn vetur í Fjölbrauta-
skóla Norðurlands Vestra á Sauðárkróki og varð meistari í raf-
virkjun 1999. Síðan leið Arnar í Öldungardeild Menntaskólans í 
Hamrahlíð á félagsfræðisviði 1985 til 1987. „Ég gerði það til að 
fá innsýn í heimspekina.“ Næst á námsleið hans var sveinspróf 
í vélvirkjun 2010. Um haustið 1987 hófst svo vélstjóraferillinn 
á sjó. „Ég byrjaði sem fyrsti vélstjóri á Skapta SK 3 frá Sauðár-
króki. Varð síðan Yfirvélstjóri þar og síðan á Hegranesinu. Árið 
1994 byrjaði ég á Sólberginu ÓF 12. Fyrst um sinn sem fyrsti 
vélstjóri síðan tók ég það ár við sem yfirvélstjóri og var það til 
ársins 2004. Mig langar að taka það fram að útgerðarmaðurinn 
Gunnar Sigvaldason og jafnframt einn aðaleigandi útgerðar-
innar, sem hét Sæberg, var einstakur maður að vinna hjá. Hann 
rak útgerð sína af kunnátu og rausnarskap. Hann lét yfirvél-
stjórana og skipstjórana sjá um rekstraröryggi skipsins. Treysti 
dómgreind þeirra og kunni að nota þekkingu sinna manna. Nú 
er ég yfrvélstjóri á Sighvati Bjarnasyni og er afar ánægður með 
það starf. Hinir vænstu húsbændur ráða þar ríkjum.“ 

Vélstjórarnir í hásetastörfin
Örn segir vélstjórastarfið síbreytilegt og að lausnir gærdags-

ins séu kannski úreltar með morgundeginum. „Það þyrfti því að 
vera meiri hvatning frá vinnuveitendum okkar vélstjóranna til 
símenntunar, þá sérstaklega á sviði tölvustýringa og öllu sem 
þeim tilheyrir. Eitt er það sem ég hef haft til skoðunar sem for-
maður vélstjóradeildarinnar í Vestmannaeyjum er sú tilhneig-
ing útgerða að láta vélstjóra á fiskiskipum taka vinnu af há-
setum. Þannig að hásetum er fækkað og vélstjórar þvingaðir á 
dekk. Þetta er afturhvarf til fortíðar að mínu mati. Það er fárán-
legt að vélstjórar vinni á fullu í fiski alla sína vakt og séu jafnvel 
niður í lest að ganga frá fiski. Eftir vaktina fari þeir svo niður í 
vélarrúm að sinna sínum störfum. Tökum dæmi. Fiskiskip er á 
leið í land eftir gott fiskirí. Vélstjórar útjaskaðir eftir dekkvinnu 
og það þarf að drepa á, t.d. að skipta um hedd. Útjaskaðir menn 
eru margfalt lengur að þessu heldur en þeir þyrftu að vera. Skip 
rekur hratt að landi ef þannig háttar til. Nu er staðan sú að út-
gerðamenn vilja ólmir fækka vélstjórum um borð þar sem þrír 
menn hafa verið niður í tvo. Þessi staða hefur oft verið mönnuð 
af ungum nýútskrifuðum vélstjórum og hefur því verið nokk-
urs konar þjálfunarpláss. Á þessu verða menn að átta sig. Á Sig-
hvati Bjarnasyni VE-81 erum við þrír vélstjórar. Annar vélstjóri 
er þá allt fiskiríð út í nótakassa. Hann missir því af atganginum 
þegar verið er að undirbúa lestar fyrir fiskinn til kælingar, svo 
tekið sé dæmi. Oft er hann líka útjaskaður af þrældómi og ekki 
hægt að ætlast til að hann fari að vinna þá vinnu sem hann var 
ráðinn til,“ segir Örn Friðriksson og þakkar fyrir að fá tækifæri 
til að tjá sig í þessu viðtali. „Ég hef hugsað mér að enda minn 
starfsferil sem vélstjóri á sjó. Ég á ekki það mikið eftir af starfs-
ævi minni. Get hætt eftir níu ár. Vonandi verð ég þá með þokka-
legan lífeyri en enginn veit sína ævi fyrr en öll er.“

Síbreytilegt starf
Örn Friðriksson vélstjóri í Vestmannaeyjum:

Örn Friðriksson
Fylgist með þegar loðnu er dælt um borð úr nót Sighvats Bjarnasonar á loðnu-
miðunum. Eitt af hlutverkum yfirvélstjóra er að fylgjast með lestun skipanna.



Útgáfa atvinnuskírteina 
vélstjóra – siglingartími
Félagið vill vekja athygli á túlkun Siglingarstofnunar á réttindaá-
vinnslu sem fæst með siglingartíma. Túlkun Siglingarstofnunar 
er sú að siglingartími nýtist ekki til réttindaávinnslu ef atvinnu-
skírteini er ekki uppfært í takt við réttindaávinnsluna hverju 
sinni. Þetta þýðir að ef vélstjóri sækir ekki um það skírteini sem 
siglingatími hans veitir rétt til, þá nýtist áframhaldandi siglinga-
tími ekki til ávinnslu réttinda fyrir næsta skírteini á eftir.

Í samantektinni hér á eftir er vitnað í bréfasamskipti lög-
manns VM, Jónasar Þórs Jónassonar, og lögmann Siglingarstofn-
unar, Helga Jóhannessonar.

Málavextir voru þeir að til VM leitað félagsmaður og óskað lið-
sinnis vegna réttindamála sinna og fyrirhugaðrar umsóknar til 
Siglingastofnunar um atvinnuskírteini vélstjóra með ótakmörk-
uð starfsréttindi, sbr. e-lið 1. mgr. 16. gr. reglugerðar nr. 175/2008, 
um skipstjórnar- og vélstjórnarréttindi á fiskiskipum, varðskip-
um og öðrum skipum. Samkvæmt c-lið 3. mgr. 8. gr. laganna er eitt 
af skilyrðum fyrir veitingu vélstjórnarskírteinis að umsækjandi 
hafi að baki fullnægjandi siglingatíma, sbr. 5. og 6. gr. laganna og 
reglugerð þar um. 

Viðkomandi vélstjóri hafði í júní 2009 nægan siglingatíma til 
að sækja um skírteini 1. vélstjóra ótakmarkað, sbr. d-lið 1. mgr. 16. 
gr. reglugerðarinnar. Hann starfar hins vegar sem 2. vélstjóri á 
togara og sótti ekki um skírteinið fyrr en í nóvember 2010. Hann 
fékk þau svör frá Siglingastofnun að við útreikning siglingatíma, 
til öflunar ótakmarkaðra starfsréttinda samkvæmt e-lið 1. mgr. 
16. gr. reglugerðarinnar, skuli ekki byrja að telja siglingatímann 
fyrr en eftir útgáfu skírteinis samkvæmt d-lið 1. mgr. 16. gr. reglu-
gerðarinnar, í hans tilviki í nóvember 2010. Þessari túlkun Sigl-
ingastofnunar mótmælti VM sem rangri og ólögmætri. 

Rökstuðningur Lögmanns VM var eftirfarandi:
Í ofangreindum lögum og reglugerð er það ekki gert að skilyrði veit-
ingu skírteinis samkvæmt e-lið 1. mgr. 16. gr., að viðkomandi um-
sækjandi hafi áður fengið útgefið skírteini samkvæmt d-lið sömu 
greinar. Í e-lið segir að 24 mánaða siglingatími sem vélstjóri (ekki 
sem 1. vélstjóri hluta tímans o.s.frv.) sé skilyrði veitingu slíks skír-
teinis og að umsækjandinn hafi öðlast rétt til að vera 1. vélstjóri, 
eðli málsins samkvæmt með tilskildum siglingatíma. Það er því 
ekki skilyrði samkvæmt ákvæðinu (e-lið) að hann hafi áður fengið 
útgefið skírteini til að vera 1. vélstjóri. Má ljóst vera að hefði útgáfa 
skírteinis samkvæmt d-lið átt að vera skilyrði veitingu skírteinis 
samkvæmt e-lið, auk tilskilins siglingatíma, hefði þurft að taka það 
skýrt fram í lögunum eða reglugerðinni. Svo er hins vegar ekki og 
skortir því lagastoð fyrir framangreindu skilyrði/túlkun Siglinga-
stofnunar fyrir útgáfu leyfis samkvæmt e-lið 1. mgr. 16. gr. reglu-
gerðarinnar. Að sama skapi er það svo, að ef setja á mönnum skorð-

ur við ávinnslu atvinnuréttinda, sem njóta verndar 1. mgr. 75. gr. 
stjórnarskrárinnar nr. 33/1944, sbr. 13. gr. laga nr. 97/1995, verða 
að standa til þess skýr lagastoð og séu gerðar íþyngjandi kröfur í 
reglugerð til ávinnslu starfsréttinda verður reglugerðin að styðj-
ast við viðhlýtandi lagagrundvöll. Af framanröktu er augljóst að 
það skilyrði Siglingastofnunar, að miða ávinnslu siglingatíma, 
vegna útgáfu skírteinis samkvæmt e-lið 1. mgr. 16. gr. reglugerðar 
nr. 175/2008, við útgáfu skírteinis samkvæmt d-lið sömu greinar, 
skortir lagastoð og er því að engu hafandi.

Eðli máls og sanngirnisrök leiða að sama skapi til þeirrar niður-
stöðu að allur siglingatími skuli telja vegna ávinnslu atvinnurétt-
inda vélstjóra, en falli ekki dauður niður sæki viðkomandi vélstjóri 
af einhverjum ástæðum ekki um stimpil til næstu réttinda, þegar 
tilskildum siglingatíma hefur verið náð.

Með vísan til framangreinds er þess því óskað að við útgáfu 
starfskírteinis viðkomandi vélstjóra og annarra vélstjóra verði 
miðað við ofangreind sjómarmið við útreikning siglingatíma, en 
ekki hvenær undanfarandi skírteini var gefið út.

Í svarbréfi Siglingarstofnunar kemur fram að stofnunin 
fellst ekki á þessa túlkun og bendir á eftirfarandi:
Í 16. gr. reglugerðarinnar segir: 
Sá sem lokið hefur vélstjórnarnámi D - vélfræðingur, hefur að öðrum 
skilyrðum uppfylltum rétt til að fá útgefið skírteini sem: 

d. 1. vélstjóri á skipi með ótakmarkað vélarafl og yfirvélstjóri á 
skipi með minna en 3000 kW vélarafl, að loknum 12 mánaða sigl-
ingatíma sem vélstjóri (Skírteini: (VF.II)).

e. Yfirvélstjóri á skipi með ótakmarkað vélarafl, að loknum 24 
mánaða siglingatíma sem vélstjóri, eftir að hafa öðlast rétt til að 
vera 1. vélstjóri á skipi með ótakmarkað vélarafl (Skírteini: VF.I)).

Þá má benda á að í 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 416/2003 segir 
um réttindi til starfa sem yfirvélstjóri án takmarkana á farþega- og 
flutningaskipum: 

F. 36 mánaða siglingatími sem vélstjóri á skipi með aðalvél stærri 
en 750 kW, þar af 12 mánaða siglingatími eftir að hafa öðlast réttindi 
til að starfa sem 1. vélstjóri. 

Eins og segir í fyrrnefndu bréfi var vélstjórinn kominn með næg-
an siglingatíma í júní 2009 til að sækja um að fá útgefið skírteini sem 
1. vélstjóri á skipi með ótakmörkuðu vélarafli, sbr. d-lið 16. gr. Hann 
sótti hins vegar ekki um slíkt skírteini fyrr en í nóvember 2010. Fyrr 
en þá hafði hann ekki rétt til að vera 1. vélstjóri á skipi með ótakmörk-
uðu vélarafli. Skilyrði þess að fá rétt til að starfa sem 1. vélstjóri er að 
sækja um og fá útgefið skírteini eins og skýrlega kemur fram í reglu-
gerðinni. Svo hann geti öðlast rétt til að fá útgefið skírteini sem yfir-
vélstjóri á skipi með ótakmörkuðu vélarafli þarf hann að uppfylla 24 
mánaða siglingatíma sem 1. vélstjóri. Siglingastofnun Íslands fellst 
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Nöfn útskriftarnema sem hlutu námsstyrk

8. mars var dregið úr innsendum umsóknum um námsstyrk  
til útskriftarnema í vél- og málmtæknigreinum árið 2013:

Eftirtaldir hlutu styrk:
n agnar ari Böðvarsson VMa
n Árni Hermannsson Véltækniskólinn
n Árni s. Halldórsson Borgarholtsskóli
n Birgir Þór jóhannsson Véltækniskólinn
n Björgvin Hlynsson Véltækniskólinn
n Dagur Egilsson  Borgarholtsskóli
n Daníel snær Bergsson VMa
n grétar ófeigsson  Véltækniskólinn
n guðmundur ólafsson VMa
n gunnar Helgi Birgisson Véltækniskólinn
n Hallur Einarsson  tækniskólinn
n Hjalti kristinn Unnarsson Véltækniskólinn
n Hjalti Magnússon  VMa
n ingólfur Ágústsson Véltækniskólinn
n ingvar jóhannsson Borgarholtsskóli
n jón ingi Þorgrímsson Véltækniskólinn
n ólafur F. ólafsson Véltækniskólinn
n sigurður Áki Eðvaldsson VMa
n svavar ingþórsson FVa
n Þorleifur Halldórsson Borgarholtsskóli

Sendur hefur verið tölvupóstur á þá sem hlutu styrk, ef tölvu-
pósturinn hefur ekki borist sendið þá póst á aslaug@vm.is

ekki á þann skilning að með vísan til „24 mánaða siglingatíma sem vél-
stjóri“ sé átt við að hægt sé að starfa sem 2. vélstjóri þennan tíma enda 
væri þó óþarft að taka fram að öðlast verði rétt til að vera 1. vélstjóri á 
skipi með ótakmörkuð réttindi. Skilningur og túlkun Siglingastofnunar 
Íslands á 16. gr. reglugerðarinnar byggist á þeim megintilgangi laga nr. 
30/2007 um að viðhalda og efla öryggi íslenskra skipa og áhafna þeirra. 
Í því ljósi að störf íslenskra sjómanna eru bæði krefjandi og hættuleg, og 
að með rétthærri skírteinum fylgir ekki einungis aukin ábyrgð á skipi 
heldur einnig fyrir lífi og heilsu annarra áhafnarmeðlima stendur Sigl-
ingastofnun við fyrri niðurstöðu sína í máli þessu. 

Svona standa því málin í dag:
Að framansögðu er ljóst að mikilvægt er að vélstjórar séu meðvitað-
ir um þessa túlkun Siglingastofnunar og uppfæri atvinnuskírteini 
sín strax og þeir hafa nægan siglingartíma til að öðlast næsta rétt-
indastig. Félagið telur ekki ástæðu að fara með málið lengra að sinni 
en mun halda áfram að vekja athygli á framkvæmd þessara mála 
samkvæmt túlkun Siglingarstofnunar.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM.

Skilyrði þess að fá rétt til að starfa sem 
1. vélstjóri er að sækja um og fá útgefið 
skírteini eins og skýrlega kemur fram í 

reglugerðinni. Svo hann geti öðlast rétt 
til að fá útgefið skírteini sem yfirvélstjóri á skipi 
með ótakmörkuðu vélarafli þarf hann að uppfylla 
24 mánaða siglingatíma sem 1. vélstjóri. 



Eins og sést á mynd 1. hefur orðið umtalsverð breyting á smurol-
íunotkun eftir að OGS 2 var tekin í notkun ( sett niður mars 2011). 
eða 38,6%. minni eyðsla smurolíu.

Eftir að OGS 2 var komin í notkun kom í ljós m.a. að gæði lofts 
í vélarúmi hafði aukist mikið og olíulykt minkað verulega ,ef það 

er komið í vélarúmið í dag finnst ekki 
þessi olíustybba sem áður var .Áður 
voru lekar og olíusmit víða á aðalvél 
einkum við ventlalok, kasthjól, dæ-
lugír,og fl.þetta gerði það að verkum 
að loft í vélarúmi var töluvert olíu-
mettað og allir hlutir í vélarúmi eink-
um rafalar, mótorar , þil loft, þaktir 
olíufilmu. Nú í dag hefur orðið mikil 
breyting hvað þetta varðar.

Öndun frá sveifarhúsi upp á dekk 
og pallur þar fyrir neðan var áður 
þakinn olíusora en er nú alveg hreinn 
í dag, þar sem öndunin er tekin í 
gegnum OGS-2.

Túrbína og skolloftkælir ættu að 
vera hreinni þar sem loftgæði hafa 
aukist verulega, ekki fullrannsakað 
en vísbendingar eru um að svo sé.

Tekinn var upp stimpill á sama 
tíma og OGS-2 var sett niður, við 
skoðun kom í ljós að lakkering var 
tekinn að myndast innan í slíf, áður 
vorum við búnir að skoða alla vélina 
í gegnum spíssagöt með skopesjá og 
vorum búnir að sjá lakkeringu á öll-
um slífum.

Í vor þurftum við að taka upp dex-
el vegna kælivatnsleka, lakkering á 

slífinni var minni en búast mátti við og gæti það verið vísbend-
ing um að lakkering mínnki við notkun OGS-2 einnig að lakkering 
fyrir OGS-2 eyðist

Almennt er reynslan af OGS-2 mjög góð  
og ég get vottað að þetta er tæki sem gerir gagn.
 1. Smurolíunotkun mínnkar 
 2. Loftgæði aukast
 3. Vinnuföt og vélstjórar lykta ekki af olíu
 4. Vélarúm hreinna og notkun hreinsiefna minni.
 5. Vísbending um að lakkering minnki við notkun OGS-2
 6. Hægt að fylgjast með niðurblæstri 
  (tíðnibreytir tölvuskráning)
 7. Sveifarhús öndun upp á dekk (ekki lengur olíusora mengun)
 8. Hægt að skilja vatn sem hefur komist í smurolíu.
 9. OGS 2 er með alsjálfvirka stjórnun 
 10. Heilsuvernd fyrir vélstjóra.
 11. Viðhald ekkert og bilanir engar.
 12. Minna af olíusora í botni vélarúms sem þarf að koma í land

 Sigurður Runar Sigurðsson, yfirvélstjóri.

Olíunotkun fyrir OGS 2 53,1  l/24

Olíunotkun eftir  OGS 2 32.6   l/24

Minnkun   20,5 ltr.  38.6%    

(öll smurolíunotkun um borð er tölvukeyrð)

Olíulykt minnkaði með OGS 2
Skýrsla Sigurðar Rúnars Sigurðsson, yfirvélstjóra fyrir Véltak:

d   

Dansk  test  
av oljespill   
 

Bruk av OGS 2 
kan bl.a.  hindre en 
stor del av oljelekkasje  
på diselmotoren.+  gasslekkasje 
(oljedamp) inn i maskinromet  
 
 Ved Installasjon av OGS 2 
 
 
   
 
  
 
 

    
 

Oljelekkasje  kan ha  
 konsekvenser  for 
maskin- 
personellets helsetilstand. 
 
Med motorens lekkasje 
kommer  også  ut i 
maskinrommet  
forskjellige gasarter  f.eks. 
NOx  -H2S –  SO2-CO 
metan / etan og benzene. 
(VOC – PM) 
 
 Resultated kan  ses på   
www.veltak.com   
Forskning Dr. Vilhjálmur 
Rafnsson .  
 
 
Brannfare  er stor  på 
grunn av oljelakkasje  og 
oljedamp . 
Se rapport fra 
  Dr. MH Holnes Phd. 
  På  www.veltak.com     
 
 

Ingen  virksomhed  kan undgå 
at  tage et  medansvar  for  
miljöet  og sette fokus  på 
miljöspörsmålene.  Derfor vil  
Veltak gå  forrest  og aktiv 
arbejde for at redusere 
miljöbelastningen   på helse og 
natur  og för et ökolisk 
bæredygtigt  samfund 
 

OGS 2  

Skip: Asbjörn RE
Aðalvél : Stork Werkspoor 1450 KW
Eigandi: HB Grandi H.F. Reykjavík,Iceland.
Yfirvélstjóri: Sigurður Runar Sigurðsson 

M
Y

N
d

 1

staða Dagar á sjó  smurolíuinnkaup
  tunnur notk.ltr/dag

2010 31.12.2010 210,6 60 53,1

2011 31.12.2011 183 39 38,1

2012 11.9.2012 162,8 31 32,6

notkun ltr/dag

53,1

2010 2011 2012

38,1

32,6

Ve rð u r  h a l d i n n  1 2 .  a p r í l  a ð  g r a n d  H ót e l  r e y k j av í k  ( g u l lt e i g u r )

DagskrÁ:

n kl. 17:00 setning aðalfundar  

 og kosning fundarstjóra

n skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins

n reikningar félagsins og sjóða

n Umræður um skýrslu og reikninga

n kjör endurskoðenda.

n reglugerðar – og lagabreytingar

n Ákvörðun stjórnarlauna

n kjör í nefndir og stjórnir

n Önnur mál.

Boðið verður upp á veitingar eftir fundinn
Fundurinn verður sendur út á heimasíðu VM

AðAL- 
FuNduR  
VM
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inu fer viðbótartúr. Hinn óvinnufæri á í öllum tilvikum 
rétt á fullum veikindalaunum í samræmi við sjómanna-
lög og kjarasamninga.

Kjarninn í þessari niðurstöðu þessa dóms er efnis-
lega sá, að Hæstiréttur gaf sér, að matsveinarnir hefðu 
ráðið sig í hlutastarf, þ.e hálft starf í þessu tilviki, þrátt 
fyrir að ekkert lægi því að baki, svo sem ráðningarsamn-
ingur um hlutastarf eða eitt eða neitt. Af þeim ástæð-
um skyldu þeir á sama hátt eingöngu þiggja hálfan hlut 
í veikindalaun. Í dómnum kom fram, að greiðslumiðlun 
þeirra í milli ákvarðaði ekki réttarstöðu þeirra ein og sér 
varðandi veikindalaunarétt þeirra. 

Þorsteinsmálið. 
Fyrir stuttu féll annar dómur Hæstaréttar og átti þá í hlut sama 
útgerð og í framangreindu máli. Voru málavextir þeir, að undirvél-
stjórar á uppsjávarveiðiskipi höfðu með sér fast róðrarfyrirkomu-
lag, þannig að hver fór tvo túra og einn í frí, eins og algengt er. 
Hlutir vegna þessara tveggja vélstjórastarfa var skv. kjarasamn-
ingi 2.4 (í raun 2.45). Höfðu þeir líka með sér innbyrðis greiðslu-
miðlun, þannig að þeir létu útgerðina miðla launagreiðslum sínum 
þannig, að þeir létu útgerðina greiða sér 0.8 hlut, þegar þeir voru 
á sjó, en 0.4 þegar þeir voru í frítúr. Sá útgerðin um að venju að 
miðla þessum launum vélstjóranna tveggja milli þessara þriggja 
vélstjóra.

Einn vélstjóranna, sem var að hætta störfum, varð veikur í 
langan tíma. Var ráðinn nýr vélstjóri, sem gekk strax inn í gildandi 
róðrarfyrirkomulag og greiðslumiðlun. Útgerðin greiddi hinum 
óvinnufæra vélstjóra eingöngu 0.8, eins og verið hafði í greiðslu-

miðluninni, en ekki 1.20 skv. hlutaskiptaákvæði kjara-
samnings aðila. Breytti þá engu, þótt vélstjórinn væri 
ekki lengur í ráðningarsambandi og hann því ekki leng-
ur aðili að greiðslumiðlun vélstjóranna.  

Veikindalaunakrafa vélstjórans byggðist á því, að 
í veikindum ætti hann fullan II. vélstjóra hlut, sem út-
gerðin gæti ekki skert með því að miða launagreiðslur til 
óvinnufærs skipverja allt eftir því, hvernig frítúrafyrir-
komulagi um borð í skipinu væri háttað. Það fengi ekki 
staðist, að einn túr á sjó og einn í frí þýddi, að viðkom-
andi skipverji hefði ráðið sig í hálft starf, þ.e.a.s tveir um 

eina stöðu á skipinu. Tveir túrar á sjó og einn í frí, þýddi að við-
komandi væri í 67% starfi, þ.e þrír menn væru ráðnir um tvær 
stöður. Þrír túrar á sjó og einn í frí þá væri um að ræða 75% starf-
hlutfall, þ.e fjórir menn um þrjár stöður. Væri þetta raunin þýddi 
það einfaldlega, að enginn sjómaður væri lengur í fullu starfi, 
heldur eingöngu hlutastarfi, nema þeir einu, sem ekki væru með 
fastbundið róðrafyrirkomulag. 

Hvað gerðist þó nú? 
Í niðurstöðu Hæstaréttar segir þetta orðrétt.

„Stefndi var sem fyrr segir vélstjóri á skipi áfrýjanda. Er ágrein-
ingslaust að samkomulag var um það milli hans og tveggja ann-
arra vélstjóra á skipinu að hver þeirra um sig fengi greidd laun fyrir 
hverja veiðiferð skipsins, sem næmu andvirði 0,8 aflahlutar á skip-
inu, í stað þess að fá greiddan 1,2 hlut fyrir þær tvær veiðiferðir, 
sem þeir færu, en ekkert fyrir þá þriðju. Hefur stefndi fengið þau 
laun greidd frá áfrýjanda þann tíma sem hann var óvinnufær. 

Framhald á næstu síðu

Jónas Haraldsson lögmaður VM skrifar.

Veikindaréttur sjómanna er ákvarðaður í 36. gr. sjómannalaga nr. 
35/1985. Samkvæmt 1. mgr. eiga sjómenn rétt á fullum staðgeng-
ilslaunum (stöðugildislaunum) fyrstu tvo mánuði forfallanna, 
sem eru þau laun sem viðkomandi staða gefur, yfirvélstjóri 1.5 í 
hlut, I. vélstjóri 1.25 o.s.frv. Fjöldi hæstaréttardóma liggja fyrir að 
greiða skuli full stöðugildislaun alla næstu 60 daga óvinnufærn-
innar, án nokkurs tillits til þess, hvað sjómaðurinn hefði verið 
að gera þetta tímabil, hvort heldur við störf, fara í frí eða hætta 
störfum hjá útgerðinni. 

Hér á eftir verður greint í stuttu máli frá helstu ágreiningsat-
riðum í tveimur dómsmálum, sem bæði vörðu frítúrafyrirkomu-
lag og innbyrðis greiðslumiðlun skipverja, þar sem haggað er við 
þessum grundvallarrétti sjómanna.

Snorra Sturlusonarmálið.
Í marsmánuði 2008 féll dómur í Hæstarétti varðandi veikinda-
launarétt matsveins á frystitogara í Vestmannaeyjum og annað 
samkynja varðandi háseta. Róðrafyrirkomulagið hjá matsveinin-
um var með hefðbundnum hætti, eins og tíðkast á frystitogurum, 
þ.e einn túr á sjó og einn í frí. Þá var hann í innbyrðis greiðslumiðl-
un með öðrum matsveini og leystu þeir hvorn annan af. Frekar en 
að fá full laun, þegar þeir voru á sjó og ekkert þegar þeir væru 
launulausu fríi í landi, þá létu þeir útgerðina skipta vinnulaunum 
sínum til helminga. Kom fram í framburði útgerðarstjórans, að út-
gerðin væri eingöngu að skipta launum milli viðkomandi manna í 
samræmi við óskir þeirra sjálfra og sæu stelpurnar í launadeild-
inni um það, en viðkomandi skipverjar bæru ábyrgð á því að ekki 
hallaði á neinn, sem tæki þátt í greiðslumiðluninni.

Þetta gekk allt saman með þessum hætti, þangað til mat-
sveinninn veiktist, en þá hélt útgerðin áfram að greiða hinum 
veika hálfan hlut í samræmi við þá greiðslumiðlun, sem þeir höfðu 
samið um sín í milli og beðið útgerðina að framkvæma. Krafð-
ist matsveinninn þess að fá greidd full stöðugildislaun í sam-

ræmi við ákvæði sjómannalaganna og benti á, að útgerðin ætti 
ekki að spara sér greiðsla veikindalauna vegna samkomulags um 
greiðsludreifingu eigin launa. Fast róðrafyrirkomulag ætti ekki að 
skerða veikindarétt hans.

Ekki féllst útgerðin á kröfu matsveinsins og höfðaði hann því 
mál á hendur henni. Var ágreiningur aðila eingöngu sá, hvort 
hinn veiki matsveinn hefði aðeins verið ráðinn til að fara annan 
hvern túr með skipinu, þ.e.a.s eingöngu verið í hálfu starfi og ætti 
því að fá greidd veikindalaun í samræmi við það. Varð það niður-
staða Hæstaréttar, að þar sem útgerðin væri þegar búin að greiða 
honum hálfan matsveinahlut var útgerðin sýknuð af kröfu mat-
sveinsins um fullan matsveinahlut í veikindunum. Þá teldist hinn 
matsveinninn ekki vera staðgengill þess veika, eins og það skipti 
einhverju máli, sbr. ákvæði kjarasamninga.

Matsveinninn var óvinnufær í þrjá túra. Í þeim tilvikum að fé-
lagi hans í greiðslumiðluninni bætti við sig aukatúr, þá hélt út-
gerðin áfram að greiða sömu laun til beggja matsveinanna, sem 
þýddi einfaldlega í slíkum tilvikum, að útgerðin borgaði engin 
veikindalaun. Launin sem hinn óvinnufæri matsveinn fékk komu 
frá félaga hans, sem hinn óvinnufæri þurfti síðar að borga til 
baka. Einn túrinn þurfti þó að útvega sérstakan afleysingamat-
svein vegna óvinnufærninnar (staðgengill?), en þá greiddi út-
gerðin tvöföld stöðugildislaun, eins og henni ber þó gera í öllum 
tilvikum vegna óvinnufærni skipverja. Að sjálfsögðu fer greiðslu-
skylda útgerðar ekki eftir því, hvort utanaðkomandi aðili leysir af 
vegna óvinnufærs skipverja eða félagi hans í róðrafyrirkomulag-

Vinnutilhögun  
og greiðslumiðlun 
skipverja

Útgerðin greiddi hinum óvinnufæra 
vélstjóra eingöngu 0.8, eins og verið 
hafði í greiðslumiðluninni, en ekki 1.20 

skv. hlutaskiptaákvæði kjarasamnings 
aðila. Breytti þá engu, þótt vélstjórinn væri ekki 
lengur í ráðningarsambandi og hann því ekki 
lengur aðili að greiðslumiðlun vélstjóranna.  

Jónas  
Haraldsson.
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Hér til hliðar er mynd af aldursdreifingu þeirra sem greiddu í VM 
á síðasta ári. Af því VM er stærsta félagið á þessu sviði má ætla 
að myndin gefi góðar vísbendingar um aldurssamsetningu þess 
mannafla sem starfar í vél- og málmtæknigreinar. 

Áberandi er hve meðalaldur er hár (súlurnar fyrir 41 til 60 
ára), en rétt rúmlega helmingur félagsmanna er á þeim aldri. 
Undirgögn með myndinni sýna að 19,7% félagsmanna eru í ald-
ursflokknum 56 til 65 ára. Þetta eru einstaklingar sem láta af 
störfum á næstu 10 til 12 árum. Með öðrum orðum þá má ætla að 
næsta áratuginn láti um 20% félagsmanna af störfum og m.v. 
þessa mynd er fjöldi þeirra í yngri hópunum ekki nægur til að 
bæta upp þá fækkun.

Öllum er ljóst að þegar er skortur á íslenskum málmiðnaðar-
mönnum. Þegar svo horft er til áætlana um framkvæmdir og 
aukin umsvif í stóriðju og orkuframleiðslu verður skortur á ný-
liðun í greinunum meira áberandi.

Hagsmunaaðilar í vél- og málmtæknigreinum þurfa því að 
vinna markvissar að uppbyggingu greinanna og laða ungt fólk í 
nám í þeim. Verkefnin hér á landi kalla á aukinn mannafla en auk 
þeirra eru stór verkefni í bígerð á svæðum hér í kringum okkur. 
Þau kalla einnig á vél- og málmtæknimenntað fólk. Vinnumark-
aður á þessu sviði mun því einkennast af eftirspurn eftir starfs-
fólki og fyrirtæki sem leggja sig ekki eftir ábatasamari verkefn-
um munu ekki fá fólk til starfa.

Skortur á á málmiðnaðarmönnum
Aldursskipting í vél- og málmtæknigreinum:
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Atvik máls þessa eru því sambærileg þeim sem til úrlaunar 
voru í síðastgreindum tveimur dómum Hæstaréttar frá 2008 og 
leiðir af því að áfrýjandi verður sýknaður af kröfu stefnda.“

Sama dag og þessi dómur var kveðinn var annar dómur kveð-
inn líka upp í Hæstarétti og niðurstaðan í samræmi við fjölda fyrri 
dóma, m.a einn ársgamlan dóm vegna frystitogarans Venusar. 
Hér var það háseti á frystitogaranum Þerney, sem dæmd var full 
stöðugildslaun í veikindum, en á skipinu gilti hið algenga frítúra-
kerfi, að skipverjarnir færu tvo túra á sjó og einn í frí. Hásetinn var 
ekki í innbyrðis greiðslumiðlun og því ekki hægt með nokkru móti 
að halda því fram, að hann væri eingöngu í hlutastarfi, þ.e. 67% 
starfi og fengi veikindalaun í samræmi við það, eins og vélstjór-
inn á Þorsteini varð að þola að ósekju. Þá var heldur ekki hægt að 
halda því fram, að hann væri í hlutastarfi, þar sem enginn ákveð-
inn skipverji/skipverjar leysti hann af í fríjum hans.  

Hvað er í gangi?
Ekki er nokkur leið að túlka þessa niðurstöðu í Þorsteinsmál-
inu, sem byggð er á máli matsveinsins á Snorra Sturlusyni. Menn 
spyrja sig. Eru allir sjómenn a.m.k á stærri fiskiskipunum nú 
komnir í hlutastarfi og enginn lengur í fullu starfi, nema þeir sem 
ekki eru í föstu frítúrakerfi og hafa ekki með sér greiðslumiðlun? 
Menn verða ekki sjálfkrafa í hlutastarfi, eingöngu vegna þess, að 
ákveðið er að hafa fastbundið frítúrafyrirkomulag um borð í skipi 
í stað þess að afleysingamenn séu útvegaðir hverju sinni, eins 
og áður tíðkaðist. Enginn talar þá um hlutastörf. Er ekki verið að 
rugla saman ólíku, þ.e að ráða sig upp á hlut eða ráða sig í hluta-
starf (deltidsarbejde), sbr. lög nr. 10/2004 um starfsmenn í hluta-
störfum? Skipverjinn þyrfti allavega að samþykkja slíka starfs-
takmörkun við ráðningu sína.

Ekki gengur upp að segja að frítúrafyrirkomulagið tveir á sjó 
og einn í frí þýði, að skipverji hafi ráðið sig í 67% hlutastarf, sér í 
lagi ef þrír ákveðnir skipverjar skipta með sér launum sínum. Það 
þýddi þá einfaldlega að væru þeir ekki í innbyrðis greiðslumiðl-
un, heldur fengju greidd laun með venjulegum hætti en ekkert í 
launalausum fríjum, þá fengju þeir full stöðugildislaun fyrstu 60 
daga óvinnufærni, sbr. Þerneyjar- og Venusarmálin. Þetta eru 
lágmarksákvæði sjómannalaga. Þannig hefur það verið frá upp-
hafi eða í a.m.k 80 ár, er fyrstu sjómannalögin sáu dagsins ljós. 

Breyttist þetta allt við það, að skipverjar og útgerðarmaður 
fara að vilja hafa ákveðið og fast róðrafyrirkomulag í stað þess að 
farið í frí eftir hendinni, eins og áður tíðkaðist og útgerðarmaður-
inn sá þá um að útvega afleysingamenn hverju sinni? Gerbreytist 
þetta allt saman við það, að skipverjar, sem vinna í fastákveðnu 

róðrafyrirkomulagi, biðja útgerðarmanninn að miðla tekjum sín-
um innbyrðis og dreifa launum á vinnutíma og frítíma? Á útgerð-
armaðurinn að spara sér greiðslu veikindalauna í þeim tilvikum 
að fast fyrirkomulag sé á fríjum eða gerist það við það, að skip-
verjarnir biðja útgerðarmanninn að miðla tekjum sínum og dreifa 
launum á vinnutíma sem frítíma? Geta þá útgerðarmenn skert 
veikindalaunaréttinn? Hætta þá ákvæði sjómannalaganna um 
lágmarksréttindi í veikindum að gilda og fara þá launagreiðslur til 
óvinnufærra sjómanna eftir atvikum hverju sinni?

Hvað er til ráða?   
Ekki er með neinu móti hægt að búa við þær veikindalaunaskerð-
ingar, sem fram koma í þessum tveimur tilgreindu hæstaréttar-
dómum, enda eru þær í engu samræmi við raunveruleikann, eins 
og þeir þekkja, sem starfað hafa á þessu sviði árum og sumir ára-
tugum saman. Veikindaréttur sjómanna, sem þeim er tryggður 
skv. sjómannalögum og kjarasamningum verður ekki skertur með 
því að búa til starfshlutfall í samræmi við dreifingu launa í inn-
byrðis greiðslumiðlun eða með ákveðnu vinnufyrirkomulagi. 

Til þess að leiðrétta þessa hringavitleysu þurfa samtök sjó-
manna að fá tryggt inn í kjarasamninga sína, að réttur sjómanna 
til veikindalauna verði ekki af þeim tekinn með framan greindum 
hætti. Fast vinnufyrirkomulag varðandi róðrafrí á fiskiskipum 
og innbyrðis greiðslumiðlun á ekki að vera tæki fyrir útgerðirnar 
að skerða þann veikindarétt skipverja, sem þeir hafa haft frá því 
fyrstu sjómannalögum árið 1930 voru sett.

Á meðan ekki hefur verið gengið frá þessu í kjarasamningum 
fyrir fullt og fast, þá verður að beina því til þeirra sjómanna, sem 
eru í innbyrðis greiðslumiðlun að hætta því tafarlaust, ella megi 
þeir búast við að útgerðin muni skerða veikindarétt þeirra, sbr. 
það sem hér hefur verið rakið. Til að koma í veg fyrir, að búið sé til 
starfshlutfall, þá er spurning hvort heldur sé þorandi að óbreyttu 
að vera með fastbundið frítúrafyrirkomulag á fiskiskipum, fyrr 
en búið verður að tryggja með sérstöku ákvæði í næstu kjara-
samningum, að sjómenn haldi rétti sínum til óskertra veikinda-
launa sjómanna, sem þeim var tryggður skv. sjómannalögum og 
í kjarasamningum og hann verði ekki af þeim tekinn. Ljóst er að 
sjómenn vilja hafa fast undir fótum með frítúra og að geta miðlað 
tekjum sínum með samkomulagi við skipsfélaga sína. Það má þó 
ekki kosta þá skerðingu á veikindalaunarétti þeirra, eins og dæm-
in sýna.

Greinarhöfundur er 
Jónas Haraldsson lögmaður.
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Vertu á verði!
Nú er nóg komið af verðhækkunum

Aðildarfélög ASÍ hvetja landsmenn til að snúast af alefli gegn verðhækkunum. 
Tökum höndum saman og látum vita af óeðlilegum verðhækkunum með því að 
senda inn myndir eða tilkynningar á vertuáverði.is.

Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar!

Nánar á heimasíðu VM.
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Rekstur VM 
Efni skýrslunnar er flokkað eftir helstu málefnum og stiklað á 
stóru í máli og myndum frá síðasta aðalfundi sem haldinn var á 
Grand Hótel Reykjavík þann 14. apríl 2012 fram að aðalfundi 12. 
apríl 2013. Tölulegar upplýsingar eru miðaðar við starfsárið 2012 
en efnisatriði eru miðuð við tímann milli aðalfunda, þ.e. apríl 2012 
til apríl 2013. Rekstrartekjur nema 453,2 millj. kr. og aukast um 
rúm 2% á milli ára en að teknu tilliti til áhrifa söluhagnaðar á árinu 
2011 nemur aukning tekna um 7%. Félagsgjöld og iðgjöld hækka 
um 23,6 millj. kr. milli áranna 2011 og 2012, eða úr 379,5 millj. kr. 
í 403,1 millj.kr. sem jafngildir um 6% hækkun sem er sambærileg 
hækkun og varð milli áranna 2010 og 2011. Rekstrargjöld nema 
452 millj. kr. og hækka um tæp 12% á milli ára eða 47,5 millj. kr.  
Bætur og styrkir hækka um 24,9 millj. kr. milli ára og sambærileg 
aukning er í útgjöldum vegna gjaldfærðra endurbóta, viðhalds og 
reksturs orlofshúsa og íbúða. Laun og launatengd gjöld hækka um 
20% og almennur rekstrarkostnaður um 29%. Rekstrarhagnaður 
fyrir fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld er óverulegur. Fjáreigna-
tekjur og fjármagnsgjöld námu 40,2 millj. kr. og lækka umtalsvert 
frá árinu 2011 en ávöxtun ársins var rétt svo að hún hélt í við verð-
bólgu. Nánari upplýsingar um raunávöxtun sjóða félagsins kemur 
fram í skýringum í ársreikningum.  Afkoma ársins nemur 41,4 millj 
kr. samanborið við 150,9 millj. kr. á árinu 2011. Allir sjóðir félagsins 
að Orlofssjóði frátöldum skila jákvæðri rekstrarafkomu en á und-
anförnum tveimur árum hefur afkoma Orlofssjóðs einkennst af 
miklu átaki í viðhaldi eigna sjóðsins og tilheyrandi kostnaði sam-
fara því. Heildareignir nema 2.166,4 millj. kr. í árslok og aukast um 
68,8 millj. kr á milli ára. Félagið er með stóran hluta eigna sinna í 
fjárvörslu og eignastýringu hjá bönkum eða alls um 1.559,2 millj. 
kr. Skuldir nema 101 millj. kr. í árslok og eigið fé er því 2.065.4 millj. 
kr þann 31. desember 2012 en var 2.023,8 millj. kr. í árslok árið á 

undan.Fasteignir félagsins eru að Stórhöfða 25 í Reykjavík þar 
sem félagið er með starfstöð sína, Borgartúni 30 í Reykjavík sem 
félagið leigir út og hlutur í Skipagötu 14 á Akureyri ásamt öðrum 
félögum auk geymsluaðstöðu í Akralind 1 í Reykjavík sem félagið 
á með öðrum stéttarfélögum. Einnig á félagið 5 íbúðir í Reykjavík, 
þar af er ein ætluð sem sjúkraíbúð og er ekki í hefðbundinni leigu,  
3 íbúðir á Akureyri og 28 orlofshús. Samtals eru orlofshús félags-
ins því 36. Áfram hefur verið haldið með endurbætur á orlofshús-
um félagsins og mun því verkefni ljúka á þessu ári. Framundan er 
síðan reglubundið viðhald svo húsin séu alltaf í sem bestu standi. 
Nýju íbúðunum í Mánatúni hefur verið vel tekið og eru menn al-
menn ánægðir með þær. 

Ólöf Lilja Stefánsdóttir hefur hætt störfum hjá félaginu eft-
ir 18 ára starf, fyrst hjá VSFÍ og svo VM, félagið þakkar henni 
fyrir góð störf. Agnes Jóhannsdóttir hóf störf hjá félaginu á 
árinu og starfar hún við símsvörun og móttöku ásamt því að 
hafa eftirlit með orlofsíbúðum félagsins í Reykjavík.  

Reikningar VM endurskoðaðir af Ernst & Young verða lagðir 
fram á aðalfundinum 12. apríl 2013.

Launagreiðendur 
Fjöldi launagreiðenda sem skiluðu iðgjöldum til félagsins árið 
2012 voru 774 og er það aukning um 22 frá árinu 2011. Aukist 
hefur að menn sem vinna erlendis greiði sjálfir til félagsins og 
eru því bæði félagsmenn og launagreiðendur.
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Félagsgjöld
Félagsgjöld eru 0,8% af tekjum, fóru úr rúmlega 144 
milljónum 2011 í rúmlega 152 milljónir árið 2012.
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Kjaramál, góð þjónusta og skynsamur rekstur á að vera hornsteinn 
stéttarfélags eins og VM. Stjórn og starfsfólk félagsins vinnur út frá 
þessum gildum og reksturinn gengur vel. Fjármál félagsins voru yfir-
farin og áherslum breytt og mun sú vinna skila sér á þessu ári til mik-
illa hagsbóta fyrir félagsmenn VM. Á aðalfundi VM munu breytingar 
og hækkanir á styrkjum og dagpeningum sjúkrasjóðs verða kynntar. 
Í kjölfarið verður kynningarbæklingur um styrki sjúkrasjóðs og nýr 
orlofsbæklingur sendur á alla félagsmenn. Auknir styrkir fræðslu-
sjóðs munu einnig koma til framkvæmda á árinu en utanumhald um 
þá í tölvukerfi félagsins hefur verið að tefja okkur við að koma þeim 
í framkvæmd. Bylting hefur orðið á orlofsaðstöðu félagsmanna með 
því mikla átaki sem framkvæmt hefur verið í lagfæringum á húsum 
félagsins, nýjum tjaldsvæðum á Laugarvatni og með fjölgun íbúða í Reykjavík. Áframhaldandi 
uppbyggingu á orlofsaðstöðu félagsmanna VM verður markvisst haldið áfram.

Kjaramálin eru aðalverkefni VM og þar eru blikur á lofti. VM stóð fyrir öflugri kjararáðstefnu 
2. til 3. nóvember s.l. með mikilli dagskrá og erlendum fyrirlesurum. Hún var upphaf að vinnu í 
kjaramálum ólíkra hópa innan félagsins. Hóparnir hafa unnið í sínum kjaramálum og munu flestir 
þeirra stefna að ljúka vinnunni fyrir sumarið. Við munum síðan ljúka þessari vinnu með annarri 
kjararáðstefnu 4. til 6. október núna í haust. Þar mun VM marka sína stefnu varðandi endurnýjun 
næstu kjarasamninga. Við ætlum að koma vel undirbúin og málefnaleg í þá vinnu og á okkar for-
sendum.  

Kjaraviðræður vélstjóra á fiskiskipum eru stopp og hafa verið það frá 1. janúar 2011. 
Aðferðafræði samræmdrar launastefnu þarf að endurskoða að fenginni reynslu okkar félags-

manna í undanförnum kjarasamningum. Tíma hennar er lokið eins og hún hefur verið fram-
kvæmd. Það verður að opna á svigrúm starfsgreina til launahækkana vegna ytri og innri að-
stæðna þeirra, óháð því hvað öll meðaltöl segja. 

Félagið er grunnurinn að því að okkur farnist vel og sköpum okkur stöðu í kjaramálum okkar. 
Sú þjónusta sem félagið er að sinna við félagsmenn á að vera góð enda á allur reksturinn að 

byggjast á þeim sjónarmiðum að við séum þjónustuaðili fyrir félagsmenn.
Reksturinn er kominn í fastar skorður og stjórn félagsins er að vinna að því stöðugt að hag-

ræðingin við stofnun VM skili sér til félagsmanna og mun hún halda áfram að koma fram á þessu 
ári eins og áður sagði. Ný heimasíða fór í loftið á árinu og er vonandi að auka þjónustu félagsins 
og aðgang félagsmanna að öllum þeim málefnum og upplýsingum sem sem þeir þurfa að komast 
í varðandi félagið og sín mál.

Eitt af stóru verkefnunum framundan snýr að menntamálum félagsmanna og stöðu þeirra. 
Þar verður að fara að höggva á marga hnúta og endurskipuleggja, finna skilvirkari leiðir til að 

koma hlutunum áfram og til að virka. Vandamálin eru mörg hver heimatilbúin og allt of margir að-
ilar að koma að þessum málum, sem þýðir það eitt að ákvarðanataka verðu allt að því óframkvæ-
maleg. Það virðist líka vera að koma betur í ljós að öll þessi mennta- og endurmenntunarbatterí 
eru frekar að vinna á móti hvort öðru heldur en að vinna saman til að leita bestu leiðanna og um 
leið að fara sem best með þá fjármuni sem settir eru í þennan málaflokk. Eitt af þeim vandamálum 
sem við erum að eiga við varðandi menntamálin er að fyrirtæki í vél- og málmtækni hafa ekki 
nægilega öflug eigin samtök til að vinna af krafti með okkur á mörgum sviðum. Til að reyna að fá 
yfirsýn á stöðu þessara mála og reyna að ljúka einhverjum verkefnum sem eru stopp, hefur stjórn 
félagins ákveðið að ráða starfsmann í hálft starf til eins árs til að sinna þessum málum. Eins og 
fram kemur í þessu stutta ávarpi er stjórn félagsins að vinna í mörgum málum og að byggja upp 
og bæta það sem betur má fara. Áfram verður unnið með það að leiðarljósi að gera VM af öflugu 
stéttarfélagi allra í véla- og málmtækni á Íslandi.

Kveðja,
Guðmundur Ragnarsson  

formaður VM
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Ávarp formanns Starfsmenn VM

guðmundur 
ragnarsson,  
formaður

Vignir  
Eyþórsson, 
kjara- og menntasvið

agnes 
jóhannsdóttir, 
móttaka og símsvörun

guðni  
gunnarsson, 
kjara- og menntasvið

Áslaug r.  
stefánsdóttir, 
skrifstofu og  
fjármálastjóri

Halldór arnar 
guðmundsson, 
forstöðumaður  
kjara- og menntasviðs

Valdís Þóra 
gunnarsdóttir, 
bókhald og  
sjúkradagpeningar

sigrún  
sigurðardóttir,
ráðgjafi

særún V.  
Michelsen, 
sjúkrasjóður  
og skjalavarsla

Hlín  
guðjónsdóttir, 
ráðgjafi

linda Björk 
Hrafnkelsdóttir, 
rekstur orlofsaðstöðu

jónas  
Haraldsson, 
héraðsdómslögmaður

jónas Þór 
jónasson, 
hæstaréttarlögmaður
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Fjöldi félagsmanna og skipting þeirra
Árið 2012 greiddu alls 3083 einstaklingar félagsgjöld til VM. Nýir félagsmenn voru 117. 
Skipting milli kynja er 3.055 karlar og 28 konur.
Skráðir félagsmenn sem hættir eru störfum eru 561 og menn sem greiddu lágagjaldið árið 2012 
voru 30. 
Atvinnulausir félagsmenn voru 56  í desember 2012 og hefur þeim fækkað frá fyrra ári úr 3,4% í 1,8%.
Um síðustu áramót voru 42 einstaklingar skráðir sem aukafélagar. Félagsmenn VM eru því tæplega 3700.  

Skipting félagsmanna eftir svæðum
Á meðfylgjandi mynd má sjá dreifingu félagsmanna VM yfir 
landið. Eins og sjá má er mestur fjöldi félagsmanna á Stór-
Reykjavíkursvæðinu. Engu að síður eru félagsmenn í VM alls-
staðar á landinu.

Félagsmenn sem starfa erlendis
Reglur um greiðslur félagsmanna sem starfa erlendis (hjá er-
lendum fyrirtækjum) en vilja greiða í félagið og halda réttind-
um sínum.

Réttindi:
Sjúkrasjóður: Gegn framvísun læknisvottorðs um óvinnufærni 
á viðkomandi rétt á dagpeningum sem nema 90% af viðmiðun-
artekjum að hámarki 540.000 á mánuði, í allt að 6 mánuði.

Orlofssjóður: Viðkomandi safnar punktum og getur leigt  
orlofshús.
   
Félagssjóður: Með greiðslum í félagssjóð öðlast viðkomandi 
sömu réttindi og aðrir félagsmenn í  fræðslusjóði VM. Félagið 
getur ekki samið fyrir viðkomandi eða veitt t.d. lögfræðiað-
stoð við innheimtu launa erlendis. Félagið mun aftur á móti 
veita ráðgjöf og leita upplýsinga er varða málefni viðkomandi 
innanlands og eftir getu erlendis.

Ákvörðun viðmiðunarlauna
Við ákvörðun um greiðslur á að miða við raunhæfar bætur úr 
sjúkrasjóði. Til að ná hámarksbótum þarf viðkomandi að greiða 
af kr. 600.000 mánaðarlaunum.

Miðað við 600.000 kr. mánaðartekjur verða greiðslur: 

Félagsgjald 0,80% 4.800

Sjúkrasjóður 1,00% 6.000

Orlofssjóður 0,25% 1.500

Samtals: 2,05% 10.300

Lágmarksviðmiðunarlaun er kr. 400.000 en það eru u.þ.b. með-
allaun málmiðnaðarmanns sem vinnur 49 tíma á viku. Bætur úr 
sjúkrasjóði m.v. þá upphæð verða kr. 360.000 á mánuði.

Það er mikilvægt að þeir sem nýta sér þessa þjónustu fylg-
ist með breytingum á dagpeningum sjúkrasjóðs og hækki 
greiðslur sínar samkvæmt því. 

Kjararáðstefna VM – undirbúningur  
komandi kjaraviðræðna
Á árinu var lagt af stað með viðamikið og metnaðarfullt 
starf við undirbúning kjaraviðræðna sem hefjast síðar á 
árinu. Fyrsta skrefið var ráðstefna á Hótel Selfossi dagana 
2. og 3. nóvember. Ráðstefnan var sett kl. 13.00 föstudaginn 
2. nóvember með inngangi formanns VM og erindum Gylfa 
Arnbjörnssonar, forseta ASÍ, og Vilhjálms Egilssonar, fram-
kvæmdastjóra SA. Að erindum þeirra loknum voru pallborðs-
umræður. Því næst flutti Erik Back Wiberg frá Dansk Metal 
erindi um stöðu og kjör vél- og málmtæknimanna í Danmörku. 
Á laugardeginum flutti Odd Rune Malterud frá norska vélstjór-
afélaginu erindi um kjör á fiskiskipum í Noregi. Að lokinni um-
fjöllun um erindi Odds var skipað í starfshópa sem starfa fram 
að kjararáðstefnu VM sem haldin verður í október 2013. Hóp-
arnir vinna hver með sinn kjarasamning og eru því myndaðir 
af félagsmönnum sem starfa á viðkomandi samningi. Vinna 
hópanna hefur gengið vel og mun með vorinu skila tillögum 
um áherslur VM í komandi kjaraviðræðum. Tillögurnar verða 
síðan útfærðar nánar á kjararáðstefnu VM sem haldin verður 
dagana 4. til 6. október 2013.

Framlenging kjarasamninga
Forsendur kjarasamninganna frá 5. maí 2011 voru að á árinu 
2012 færi kaupmáttur vaxandi, verðbólga yrði innan við 2,5%, 
gengisvísitala krónunnar yrði innan við gildið 190 í desember 
2012 og að stjórnvöld stæðu við fyrirheit í yfirlýsingu sinni í 
tengslum við kjarasamningana. 

Kaupmáttur lægstu launa jókst á umræddu tímabili og hluti 
launafólks naut meiri launahækkana en samkvæmt kjara-
samningi. Þrátt fyrir það minnkaði kaupmáttur launa mikils 
fjölda launafólks vegna mikillar verðbólgu. Stjórnvöld stóðu 
ekki við mörg mikilvæg fyrirheit í yfirlýsingu sinni í tengslum 
við kjarasamningana.

Félagið stóð fyrir viðhorfskönnun meðal félagsmanna um 
afstöðu þeirra til endurskoðunar á kjarasamningum og vildu

skipting félagsmanna  
eftir svæðum

  austurland      norðurland      Vesturland og Vestfirðir 
  Höfuðborgarsvæðið      suðurland og reykjanes

14%

7%

63%

5%

11%

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Austurland 195 5.31%

Norðurland 390 10.62%

Vesturland og Vestfirðir 256 6.97%

Höfuðborgarsvæðið 2305 62.74%

Suðurland og Reykjanes 528 14.37% 

Samtals:  3674 100,00%
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skipting félagsmanna eftir störfum árið 2011 og 2012

  Fiskiskip      Farskip      landmenn   Fiskiskip      Farskip      landmenn 

78%

3%

2012

19%

77%

4%

2011

20%

77%

4%

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 601 19,49%

Farskip 116 3,76%

Landmenn 2366 76,74% 
74Samtals:  3083 100,00%

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 607 19,66%

Farskip 109 3,53%

Landmenn 2372 76,81% 

Samtals:  3088 100,00%

Á þessum myndum er borið saman á milli ára hlutfall þeirra félagsmanna sem vinna í landi og á sjó. 
Eins og sést er hlutfallið svipað á milli ára, um 77% félagsmanna starfa í landi og um 23% starfa á sjó. 

af þeim sem starfa á sjó eru u.þ.b. 15% á farskipum og 84% á fiskiskipum.
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Viðburðadagatal

2012 
 
14. apríl Aðalfundur VM.

1. maí 1. maí kaffi.

7. júní  Félagsfundur vélstjóra á fiskiskipum.

27. júní Sumarferð eldri félagsmanna VM.

10. ágúst Golfmót VM.

27. september Stjórn, varastjórn og fulltrúaráð VM.

2. – 3. nóvember Kjararáðstefna VM.

18. desember Almennur félagsfundur VM.

27. desember Félagsfundur Í Reykjavík fyrir sjómenn.

28. desember Félagsfundur á Akureyri. 

29. desember Félagsfundur auglýstur á Reyðarfirði  
 en féll niður vegna veðurs.

2. janúar 2013 Félagsfundur í Vestmannaeyjum.

16. janúar 2013 Stjórn, varastjórn og fulltrúaráð VM.

Félagsstarf
Fulltrúaráð
Tveir fundir voru haldnir í Fulltrúaráði VM. Þann 27. septem-
ber 2012 fundaði ráðið vegna undirbúnings fyrir þing ASÍ og 
kjararáðstefnu VM sem haldin var á Selfossi dagana 2. og 3. 
nóvember.

Á þing ASÍ kaus ráðið 17 menn og 16 varamenn. Dagskrá 
kjararáðstefnunnar lá fyrir og var hún samþykkt. Þann 16. 
janúar 2013 fundaði ráðið vegna endurskoðunar á kjarasamn-
ingum. Kosið var um afstöðu fundarins og samþykkt mótat-
kvæðalaust að framlengja samningum. Jafnframt samþykkti 
ráðið ályktun sem sagt er frá í kaflanum um framlengingu 
kjarasamninga.

Fulltrúaráð VM skipa frá aðalfundi 2012  
til aðalfundar 2014

Jón A. Jónsson

Brynjar Viggósson

Jón Kornelíus Gíslason

Jón Ragnarsson

Garðar Garðarsson

Marteinn Karlsson

Trausti Ingólfsson

Brynjólfur Árnason

Jóhannes B. Birgisson

Kristmundur Skarphéðinsson

Alfreð Hafsteinsson

Hugi Árbjörnsson

Jóhann Pétur Gíslason

Svanur Jóhannsson

Helgi Jóhannsson

Óskar Sverrisson

Örn Friðriksson

Sigurður Kristinsson

Starfsnefndir VM
Fagnefnd Sjómanna
Þrír fundir voru í Fagnefnd sjómanna og var einn af fundun-
um með samningarnefnd sjómanna 5. júní 2012. Nefndin hafði 
fundað í vikunni fyrir síðasta aðalfund VM til að fullmóta um-
sögn VM um breytingar á lögum um stjórn fiskveiða. Mikill og 
heit umræða hefur verið um sjávarútveginn frá síðasta aðal-
fundi og enn varð fagnefndin og stjórn VM að senda inn um-
sögn um nýtt frumvarp um breytingar á lögum um stjórn fisk-
veiða. Endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða hefur verið 
í undarlegu ferli undanfarin ár og ekki séð fyrir enda á þeirri 
vegferð sem lagt var á stað með. Aðkoma VM er mjög takmörk-
uð eða réttara sagt engin eftir að störfum sáttanefndarinnar
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42,4% þátttakenda segja upp kjarasamningum en 57,6% voru 
því andvígir. Miðvikudaginn 16. janúar 2013 fundaði fulltrúa-
ráð VM um afstöðu félagsins og samþykkti ráðið framlengingu 
kjarasamninga, ásamt eftirfarandi ályktun:

Fulltrúaráð VM telur ekki forsendur til annars en að fram-
lengja kjarasamningum svo umsamdar launahækkanir komi 
til framkvæmda þann 1. febrúar næstkomandi.

Fulltrúaráð VM óttast verðhækkanahrinu þar sem ekki 
tókst að setja hömlur á verðhækkanir inn í framlengingu 
kjarasamninga. Þeim sameiginlegu markmiðum um að halda 
aftur af og ná tökum á verðbólgunni verður ekki náð nema að 
fyrirtæki, verslun, ríki og sveitafélög haldi aftur af verðhækk-
unum og Seðlabankinn sýni getu sína og leiti allra leiða til að 
styrkja gengi krónunnar.

Fulltrúaráð VM lýsir því yfir að félagið muni koma óbund-
ið að næstu kjaraviðræðum og sækja með öllum ráðum þær 
kjarabætur sem félagið telur að verði að nást í næstu kjara-
samningum enda sýnir könnun meðal félagsmanna mikla 
óánægju þar sem stór hluti þeirra hefur ekki notið sömu kaup-
máttaraukningar og aðrir á vinnumarkaði.

Það verða allir að axla ábyrgð og leggjast á áranar til að 
koma á stöðuleika sem fyrst, en það er grunnurinn að raun-
verulegri kaupmáttaraukningu launafólks á Íslandi.

Útgáfu og kynningarmál
Markmið útgáfu og kynningarmála félagsins er upplýsinga-
miðlun um réttindi félagsmanna og áminningar um mikilvægi 
þess að þeir móti starf félagsins með þátttöku sinni. VM gaf út 
4 tímarit á árinu. Útgáfa tímaritanna er í höndum Goggs ehf og 
er almenn ánægja með tímaritið.

vm.is
Ný heimasíða VM fór í loftið þann 14. desember. Meðal nýjunga 
tengdum nýju heimasíðunni er útgáfa stuttra fréttabréfa sem 
senda má á félagsmenn. Félagavefurinn er í grunninn óbreytt-
ur frá því sem áður var, en þar er hægt að skoða upplýsingar 
um greiðslur félagsgjalda og greiðslur sem félagsmaður hefur 
fengið úr sjóðum félagsins. Einnig er hægt að skoða punkta-
stöðu og laus orlofshús í rauntíma og panta og greiða orlofshús 
með kreditkorti á vefnum allan sólahringinn. 

Kannanir 
Haldin var viðhorfskönnun meðal félagsmanna, þar sem spurt 
var hvort segja ætti upp samningum og jafnframt bent á að 
með uppsögn kæmi 3,25% launahækkun þann 1. febrúar ekki 
til framkvæmda.

Könnunin var rafræn og send á 1443 tölvupóstföng. Fjöldi 
svarenda var 401, eða 27,79% og skiptust svör þannig: 42,4% 
þátttakenda vildu segja upp samningum en 57,6% voru and-
vígir uppsögn. Fyrirtækið Outcome sá um viðhorfskönnunina 
sem var rafræn.

Kjarakönnun á meðal félagsmanna VM sem starfa í landi, 
stóð yfir dagana 10. október til 9. nóvember 2012. Könnunin 
var blanda af net- og símakönnun þar sem þeim sem eru á net-
fangalista félagsins var send könnunin, en hringt í þá sem ekki 
eru á netfangalista og þeim boðið að gefa upp netfang sitt, og 
fá könnunina senda í tölvupósti, eða að svara í síma væru þeir 

ekki með netfang. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá 
um framkvæmd könnunarinnar, sem tók til septemberlauna 
árið 2012. Alls tóku 581 félagsmenn þátt í kjarakönnuninni, af 
1784, sem gerir um 34% svarhlutfall.

Þátttaka er enn alltof lítil og verður með öllum ráðum að ná 
henni upp í yfir 60%. Kjarakönnunin er eitt mikilvægasta verk-
færið fyrir okkur til að vinna eftir við mótun kjarastefnu fyrir 
félagsmenn og vinna raunhæfan samanburð milli fyrirtækja.

Stjórn og varastjórn
Ný stjórn tók við á aðalfundi 2012 og voru haldnir 9 stjórnar-
fundir á milli aðalfunda.

Í fjölbreyttu félagi eins og VM eru mörg mál sem stjórn 
félagsins þarf að fjalla um og oft er mikill hraði á málum loks-
ins þegar þau fara af stað. Öllum samþykktum frá síðasta að-
alfundi hefur verið fylgt eftir. Lögð hefur verið áhersla á upp-
byggingu félagsins með bættum rekstri og aukinni þjónustu við 
félagsmenn á öllum sviðum. Stjórnin hefur verið einhuga um að 
standa að áframhaldandi lagfæringum á orlofshúsum félagsins, 
auk þess sem unnið hefur verið að fyrirhuguðum hugmyndum 
um aukningu á orlofsaðstöðu. 

Stjórn VM skipa:
Guðmundur Ragnarsson, formaður
Samúel Ingvason, varaformaður

Aðalmenn: 
• Guðmundur Helgi Þórarinsson
• Jón Jóhannsson
• Andrés Bjarnason
• Þorsteinn Hjálmarsson
• Sævar Örn Kristjánsson
• Gylfi Ingvarsson
• Guðmundur Sigurvinsson

Varamenn: 
• Gunnar Sk. Gunnarsson
• Valdimar Jóhannsson
• Friðrik Björgvinsson
• Samúel Jón Guðmundsson
• Guðmundur Smári Guðmundsson
• Einar Hilmarsson
• Kristinn Sævar Jóhannsson
• Smári Garðarsson
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Sumarferð eldri félagsmanna VM
Hin árlega sumarferð eldri félagsmanna VM og maka var farin 
miðvikudaginn 27. júní. 

Lagt var af stað um kl. 9:00 að morgni með 100 manna hóp 
frá húsi félagsins að Stórhöfða 25 og ekið sem leið lá með fyrsta 
stoppi á Hvolsvelli en það var einungis stutt stopp. Síðan var 
ekið um Fljótshlíð og að Skógasafni þar sem safnið var skoð-
að með leiðsögumanni. Þaðan var síðan keyrt til Víkur í Mýrdal 
þar sem hádegisverður var snæddur. Frá Vík var síðan haldið 
heim á leið með stoppi í Reynisfjöru, komið var á Stórhöfðann 
um kl. 17:00. Almenn ánægja var með ferðina og þótti hún tak-
ast vel.   

Golfmót VM
Golfmót VM var haldið föstudaginn 10. ágúst á Keilisvellin-
um í Hafnarfirði. Það voru samtals 29 sem skráðu sig til leiks 
á mótið og var að venju endað með því að fá sér gott í gogginn. 
Veðrið lék ekki við mótsgesti frekar en fyrri daginn en menn 
voru samt sáttir í dagslok. Golfnefnd VM sá um undirbúning og 
framkvæmd mótsins. 

Félagslíf

VM-kaffið stendur alltaf fyrir sínu en fleiri mættu koma. 
Sigfús Jóhannsson, félagsmaður okkar til margra ára, sér 
um kaffið fyrir VM og er að skila mjög góðu starfi og á 
hrós skilið.
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lauk haustið 2010 nema með þeim umsögnum sem félagið hefur 
sent frá sér í þessu mikla hagsmunamáli vélstjóra á fiskiskipum. 
Mörg mikilvæg mál hafa verið til umræðu sem snúa að málefnum 
vélstjóra á sjó. Verðlagsmálin fengu talsverða athygli og árangur 
af þeirri umræðu sem VM kom af stað hefur verið að skila sér í 
verðlagningu á t.d. loðnu á síðustu vertíð. ýmislegt hefur gerst í 
mönnunar- og undanþágumálum. Kjarasamningar eru enn laus-
ir hjá fiskimönnum og ekki hefur verið formlega gengið frá texta 
kjarasamnings farmanna. Málefni eins og sjómannaafsláttur-
inn liggja niðri á meðan engar viðræður eru í gangi og stjórnvöld 
telja sig ekki þurfa að hafa samskipti við okkur um hann. 

Lífeyrisnefnd VM 
Fundir nefndarinnar hafa aðallega verið um stefnumörkun ASÍ 
í lífeyrismálum og málefnum lífeyrissjóðanna. Nefndin sam-
þykkti stefnumörkunina sem sett er þar fram, enda er horft 
á þetta sem lifandi vinnuplagg. Stefnuplaggið var síðan sam-
þykkt á miðstjórnarfundi ASÍ 20. febrúar 2012 sl. 

Lífeyrisnefndinni er ætlað að koma með stefnumarkandi 
tillögur á kjararáðstefnu VM sem haldin verður 4. til 6. október 
2013. Þar verður ályktað um framtíðarsýn félagsins í lífeyris-
málum og málefnum lífeyrissjóðanna. Fundirnir hafa því snú-
ist um þann undirbúning. Fjölmörg álitamál hafa komið upp 
í umræðunni um lífeyrissjóðina og kerfið sjálft og skoðanir 
eðlilega ólíkar um afstöðu til ýmissa þátta sem snúa að þessu 
mikla hagsmunamáli allra félagsmanna. 

Orlofsnefnd VM
Nefndin hélt nokkra fundi og ærin verkefni hafa verið í þeirri 
miklu vinnu sem verið er að framkvæma í endurbótum á or-
lofshúsum félagsins um allt land. Lokið verður við endurbæt-
ur á orlofshúsunum á þessu ári. Það er mjög ánægjulegt og 
stjórn VM er stolt af því að með þessu er búið að koma upp fyr-
irmyndaraðstöðu fyrir félagsmenn í öllum húsum félagsins. 
Áfram hefur verið unnið að uppbyggingu og hugmyndavinnu 
með tjaldsvæðið á Laugarvatni. Tjaldstæðum á efra svæð-
inu var fjölgað verulega og tókst sú framkvæmd með mikl-
um ágætum. Undirbúningur með að koma neðra tjaldsvæð-
inu af stað hefur tafist lítilsháttar vegna skipulagsmála. Að 
öllu óbreyttu fer sú vinna af stað í vor. Þetta er metnaðarfullt 
verkefni enda er það stefna orlofsnefndar og stjórnar VM að 
svæðið verði flottasta tjaldsvæði landsins. Íbúðakaup félags-
ins í Reykjavík hafa sýnt það að full þörf var á að fjölga þeim 
og fyrirkomulag á rekstri sjúkraíbúðarinnar er að koma mjög 
vel út og mikil ánægja er með fyrirkomulagið. Áfram er unnið 
að framtíðaruppbyggingu orlofsmála félagsins í nefndinni og 
þar er verið að vinna með ýmsar hugmyndir með framtíðarsýn 
VM um að kjarni orlofsstarfsemi félagsins verði á Laugarvatni.

orlofsnefnd VM

Sævar Örn Kristjánsson, formaður

Guðmundur Ragnarsson

Samúel Ingvason

Guðni Gunnarsson

Jón Jóhannsson

Laganefnd VM
Stjórn félagsins ákvað að koma á starfsnefnd til að fjalla um 
breytingar á lögum félagsins komi tillögur um þær fram. Á 
stjórnarfundi 15. mars sl. voru starfsreglur hennar samþykkt-
ar og skipaðir fulltrúar í nefndina.

skipaðir nefndarmenn laganefndar VM

Jónas Þór Jónasson Lögmaður VM, Formaður

Trausti Ingólfsson Samskipum

Vilhjálmur Vilhjálmsson Marel 

Tengiliðir VM
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: Örn Friðriksson

Fjarðabyggð: Óskar Sverrisson

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

Trúnaðarmenn á vinnustað eru mikilvægir fyrir VM og 
gegna mikilvægu hlutverki, þar sem vinnustaðurinn er ann-
að heimili starfsmanna. Þeir eru einnig fulltrúar félagsins á 
vinnustað og talsmenn starfsmanna. Á vinnustað koma oft 
upp miserfið mál sem leysa þarf úr. Þá er mikilvægt að tengslin 
við félagið og fyrirtækin séu góð. Félagið hefur hug til þess að 
trúnaðarmenn verði á sem flestum vinnustöðum en það geng-
ur misjafnlega vel að koma því í framkvæmd af ýmsum ástæð-
um. Markviss vinna er komin af stað í að byggja upp trúnað-
armannakerfið og verða ýmsar aðferðir notaðar til að auka 
tengingu félagsins við þá og einnig að auka tengingu þeirra 
innbyrðis. Í þeirri kjaramálavinnu sem VM ætlar að standa fyr-
ir á samningstímanum munu trúnaðarmenn verða burðarás-
inn og það mun mikið mæða á þeim. 

Vinnuvernd
Vinnuvernd er eitt af þeim verkefnum sem félagið hefur ætið 
látið sig miklu varða bæði er varðar öryggi, heilsufar sjómanna 
og aðbúnað um borð í skipum. Um öryggismál sjómanna hefur 
verið fjallað á ýmsum vettvangi félagsins, einnig hefur verið 
fjallað um fyrirtæki þar sem félagsmenn VM starfa við í landi. 
Í vinnuverndarmálum hefur margt áunnist frá því að lögin um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum voru sett 
árið 1980, en gera má betur. Það skiptir miklu máli hvernig búið 
er að starfsmönnum á vinnustað. Það skiptir líka máli hvernig 

Á R S S K ý R S l A    V M  2 0 1 2

34     Ársskýrsla 2012 Ársskýrsla 2012  

við sem starfsmenn á hverjum vinnustað göngum um okkar 
eigið umhverfi, til þess að vekja menn enn frekar til umhugs-
unar um aðbúnað og allmennt heilsufar á vinnustöðum þarf  
hver og einn að taka til í sínum eigin garði.

Verðlaun vegna námsárangurs í skóla 
Félagið verðlaunar nemendur sem skara fram úr í námi. Verð-
launin eru afhent á útskriftarhátíðum skólanna. Einnig út-
vegar félagið skólum vinnusloppa með merki félagsins sem 
nemendum er ætlað að nota við verklegt nám og æfingar.    

1. maí
VM- Félag vélstjóra og málmtæknimanna tók þátt í hátíða-
höldunum, kröfugöngu og útifundi á alþjóðlegum baráttu-
degi verkafólks 1. maí. Í göngunni var notast við göngustjóra 
sem stýrðu göngunni, einnig voru fluttar örræður á leið 
göngunnar niður Laugaveginn og börnum færðar litlar veifur 
með íslenska fánanum. Að útifundi loknum var boðið upp á 
kaffiveitingar í Gullhömrum, og var það að venju vel sótt af 
hálfu félagsmanna. Fyrirhugaðar eru frekari breytingar á 
dagskrá hátíðahaldanna með það markmið að auka þátttöku.



Annað samstarf
Samstarf VM og FMA – Félag málmiðnaðarmanna á Akureyri 
hefur gengið mjög vel, FMA nýtti sér eitt raðhús VM á Laug-
arvatni síðasta sumar og verður sami háttur hafður á í sum-
ar. Auk þess sem félagsmenn þeirra munu hafa aðgang að 
tjaldsvæði VM á Laugarvatni. Tilraun VM um að starfsmað-
ur félagsins væri einn dag í mánuði á Akureyri gekk ekki vel, 
félagsmenn nýttu sér ekki þessa auknu þjónustu. FMA mun 
því annast þjónustu við félagsmenn VM og stefnt er að gera 
hana sýnilegri.

Sjómannadagsráð
VM hefur lagt áherslu á að auka aðkomu félagsins að Sjó-
mannadagsráði og hafa fulltrúar VM í ráðinu lagt áherslu á að 
hafin verði vinna í að gera nýja framtíðarsýn fyrir Sjómanna-
dagsráð Reykjavíkur og Hafnafjarðar án árangurs enn sem 
komið er. Fulltrúar VM eru mjög virkir á fundum ráðsins og eru 
duglegir að setja fram tillögur og fá umræðu um þær.

Fulltrúar VM í Sjómannadagsráði kjósa sér formann sem er 
talsmaður félagsins inn í Sjómannadagsráð. Formaður er Sig-
urður Ólafsson en hann situr einnig í stjórn Sjómannadagsráðs 
fyrir VM.

starfsemi
Sjómannadagsráð á og rekur Hrafnistu í Reykjavík og Hafnar-
firði, Happdrætti DAS, orlofssvæðið að Hraunborgum Gríms-
nesi, Naustavör ehf. og Laugarásbíó sem leigt er til Kvik-
myndahússins ehf.

Jafnframt er Sjómannadagsráð aðili að fulltrúaráði hjúkr-
unarheimilanna Skjóls og Eirar.

Sjómannadagsráð annast hátíðarhöldin á sjómannadaginn 
í Reykjavík sem aðili að Hátíð hafsins og gefur út Sjómanna-
dagsblaðið.

Viðurkenningar á Sjómannadaginn 2011. 
neistinn
Tryggingamiðstöðin hf. og VM- Félag vélstjóra og málmtækni-
manna, veittu í tuttugasta sinn viðurkenningu fyrir fyrir-
myndar yfirvélstjórastörf.  

Viðurkenninguna hlaut að þessu sinni Björgvin Jónasson yfir-
vélstjóri á Guðmundi í Nesi RE-13.

Heiðrun á sjómannadaginn í reykjavík  
Að venju tilnefndi VM fulltrúa til heiðrunar á sjómannadaginn. 
Guðmann Sveinsson var heiðraður af Sjómannadagsráði 2012. 
Guðmann starfaði meðal annars hjá Eimskipum, Sambandinu 
og Hafrannsóknastofnun.

Fiskifélag Íslands 
Félagið er fyrst og fremst sameiginlegur starfsvettvangur 
samtaka í sjávarútvegi og hefur það markmið að auka veg og 
virðingu íslensks sjávarútvegs, efla hag greinarinnar, stuðla 
að framförum í íslenskum sjávarútvegi og veita stjórnvöldum 
og öðrum, sem eftir því leita, umbeðna þjónustu. Aðalverkefni 
félagsins á síðustu árum hefur verið utanumhald um uppruna-
merkið Iceland Responsible Fisheries. Því verkefni er nú lokið 
og var stofnað sjálfseignarfélag um rekstur þess, undir nafn-
inu Ábyrgar fiskveiðar ses. sem tók yfir rekstur Iceland Res-
ponsible Fisheries ásamt IRF vottunarkerfinu. Fiskifélag Ís-
lands er í hálfgerðri tilvistarkreppu í dag og vinna verður að því 
að finna félaginu verkefni, eigi það að þjóna þeim tilgangi sem 
það var stofnað til að sinna. 

upprunamerkið – viðtökur
Upprunamerki fyrir íslenskt sjávarfang var tekið í notkun árið 
2009. Tilgangur merkisins er að tryggja kaupendum og neyt-
endum upplýsingar um að íslenskar sjávarafurðir eigi upp-
runa sinn í ábyrgum fiskveiðum Íslendinga. Merkið má nota 
á íslenskar sjávarafurðir sem unnar eru úr afla í íslenskri lög-
sögu, úr stofnum sem ekki teljast deilistofnar, hvort sem er 
innan aflamarkskerfis eða utan aflamarks. Það má nota á afla 
íslenskra fiskiskipa úr deilistofnum sem eru að hluta til innan 
íslenskrar lögsögu og lúta viðurkenndri heildarstjórnun. Merk-
ið fylgir þannig afurðunum á markað um allan heim og bera 
kaupendur sjávarafurða ábyrgð á því að eftir reglum sé farið 
með traustu rekjanleikakerfi.

Kælitæknifélagið.
VM er styrktaraðili að Kælitæknifélagi Íslands en tilgangur 
félagsins er að auka þekkingu á sviði kælitækni, miðla reynslu 
og auka samvinnu þeirra sem vinna við kælitækni. Kælitækni-
félagið bindur miklar vonir við nýja námskrá í kæli-og frysti-
vélavirkjun sem enn hefur ekki verið tekin í notkun, en mun 
efla gildi og gæði þeirrar greinar. Félagið er í samstarfi við önn-
ur félög á Norðurlöndunum.

Félagið heldur nokkra fundi á ári þar sem flutt eru ýmis er-
indi er snerta kæliiðnaðinn.

Málmsuðufélag Íslands.          
Málmsuðufélagið er félag áhugamanna, fyrirtækja, og félaga-
samtaka um þróun málmsuðu og er í samstarfi við önnur slík 
félög á Norðurlöndunum. VM á aðild að Málmsuðufélaginu og 
leggur því lið á ýmsan hátt m.a. með aðstöðu til fundarhalda, 
utanumhald á félagsmannaskrá og gagnageymslu. Félagið 
gengst m.a. fyrir Íslandsmeistarakeppni á ýmsum málmsuðu-
aðferðum. Félagið hélt nokkra fundi á árinu og eru félagsmenn 
í VM í stjórn félagsins.
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Samstarf VM við félög og samtök 
Í samræmi við stefnu VM er leitast við að eiga góð samskipti 
við önnur félög og samtök þótt líta megi á suma sem keppi-
nauta. Vinna þarf í því að minnka spennuna á milli félaga þar 
sem sami einstaklingurinn er kominn með réttindi á tveimur 
eða fleiri sviðum, hann á að velja sjálfur í hvaða félagi hann 
vill vera og félögin ekki að vera að agnúast út í hvort annað. 
Megináherslan hlýtur alltaf að vera að slíkt samstarf sé félags-
mönnum til gagns. ýmis fagfélög eru að hluta til með félags-
menn úr sömu starfsgreinum og VM. Á sama tíma og við eig-
um í samkeppni um þá er ljóst að sú samkeppni má ekki koma 
niður á félagsmönnunum, réttindum þeirra eða stöðu á vinnu-
markaði. Iðnaðar- og tæknimannafélögin þurfa að hafa sam-
starf um sameiginlegar áherslur hvort sem er í samningagerð, 
erlendum samskiptum, kjöri trúnaðarmanna á vinnustöðum 
eða í samskiptum við stjórnvöld.

Þar sem VM er stærsta félagið í vél-og málmtækni þarf það 
að vera leiðandi á þessu sviði og sýna frumkvæði. Það er skoð-
un VM að það sé mjög brýnt verkefni að sest verði niður og far-
ið yfir það að allir í vél- og málmiðnaði snúi bökum saman en 
séu ekki sundraðir út og suður í hinum ýmsu smáeiningum. 
Ákveðið skref í þessa átt varð er Félag málmiðnaðarmanna á 
Akureyri kom og tók þátt í kjararáðstefnu VM 2. og 3. nóvem-
ber 2012 og síðan hefur félagið tekið þátt í vinnuhópnum sem 
vinnur í kjarasamningi okkar við SA á almenna vinnumark-
aðnum.

Starf VM innan ASÍ
Samstarfið innan Alþýðusambands Íslands hefur gengið vel. 
VM er fulltrúi félaga með beina aðild í miðstjórn og samninga-
nefnd ASÍ. 

Samskipti við stjórnvöld gengu mjög illa og voru mikil von-
brigði og taka þarf upp umræðu um það hvort þríhliða samstarf 
við endurnýjum kjarasamninga verði að nálgast á annan hátt, 
með þau mál sem snúa að stjórnvöldum. Mikil umræða hefur 
verið um fyrirkomulag endurnýjunar kjarasamninga, fundað 
hefur verið um að finna aðra og árangursríkari aðferð við end-
urnýjun kjarasamninga í íslenskum vinnumarkaði við SA, ríkið 
og sveitarfélög. Eftir miklar umræður innan aðildarfélaga og 
á vettvangi ASÍ var ákveðið að forsendurákvæði kjarasamn-
inga 21. janúar 2013 yrði ekki sagt upp, sem tryggði að 3,25% 
launahækkunin 1. febrúar sl. kom til framkvæmda með stytt-
ingu á samningstímanum til 30. nóvember 2013. 

40. þing ASÍ var haldið 17. – 19. október 2012. Undir yfir-
skriftinni „Atvinna og velferð í öndvegi“

Meginmálaflokkarnir sem voru teknir fyrir voru, atvinnu-
mál, húsnæðismál og lífeyrismál.

VM átti 17 fulltrúa á þinginu sem tóku virkan þátt í starfi 
þingsins. Tillaga VM um breytingar á 16. gr. laga ASÍ var sam-
þykkt, en hún var um að aðildarfélag geti ákveði kjörtímabil 
stjórnar sinnar allt að fjögur ár í stað tveggja sem var áður. 

Fulltrúar félagsins eru aðalmenn í þremur fastanefndum 
ASÍ og varamenn í tveimur.

Málefni lífeyrissjóðanna hafa mikið mætt á ASÍ þar sem 
staðinn hefur verið vörður um kerfið vegna ýmissa hug-
mynda um að nýta fjármuni þess í ýmsa miður gáfulega hluti. 

Ein af kröfunum við stjórnvöld í endurskoðun kjarasamninga 
var að jafna lífeyrisréttindi allra landsmanna, að tekið yrði á 
þeim uppsafnaða og óleysta vanda lífeyrissjóða opinberra 
starfsmanna af raunsæi. Vegna ágreinings milli samtakanna 
og stjórnvalda um túlkun á skuldbindingum við gerð síðustu 
kjarasamninga og endurskoðun, varð engin aðkoma stjórn-
valda við endurskoðun kjarasamninga 21. janúar sl.

Mörg mál liggja því óleyst þegar kemur að endurnýjun 
kjarasamninga í lok árs. 

ASÍ-uNG
Húsnæðismál ungs fólks var aðalumfjöllunarefnið á 2. þingi 
ASÍ-UNG sem haldið var þann 14. september 2012. Málið var 
rætt ítarlega í vinnuhópum sem fjölluðu annars vegar um 
fyrstu kaup og hins vegar um leigumarkaðinn. 24 fulltrúar 
sátu þingið auk gesta sem voru viðstaddir setningu þingsins. 
Gestir voru fulltrúar í miðstjórn ASÍ. 

ASÍ-UNG er ætlað að efla og samræma starf ungs launa-
fólks innan aðildarfélaga ASÍ og einnig að fræða ungt fólk um 
réttindi þess og skyldur, beita sér í málaflokkum sem snerta 
ungar barnafjölskyldur og standa vörð um sjónarmið ungs 
fólks gagnvart stjórnvöldum.

Eftirfarandi voru kjörin í stjórn  
ASÍ-uNG á 2. þingi ASÍ-uNG:
Aðalstjórn: Friðrik Guðni Óskarsson (Félag iðn- og tækni-
greina), Gísli Jósep Hreggviðsson (Mjólkurfræðingafélag Ís-
lands), Guðfinna Ólafsdóttir (VR), Guðni Gunnarsson (VM) 
Hrefna Gerður Björnsdóttir (Aldan stéttarfélag), Hrönn Jóns-
dóttir (Félag bókagerðarmanna), Ingólfur Björgvin Jónsson 
(Efling), Sverrir K. Einarsson (Afl Starfsgreinafélag), Valur Sig-
urgeirsson (Félag málmiðnaðarmanna Akureyri)

Varastjórn: Bjarki Þór Aðalsteinsson (Vfl. Akraness), Björn 
Ingi Björnsson (Félag tæknifólks í rafiðnaði), Eva Dögg Hjalta-
dóttir (Báran stéttarfélag), Elín Guðrún Tómasdóttir (Stéttar-
félag Vesturlands), Elín Jóhanna Bjarnadóttir (Félag málmiðn-
aðarmanna Akureyri), Hörður Bragason (Félag rafeindavirkja), 
Kári Kristjánsson (Framsýn), Lárus Arnar Sölvason (Félag 
hársnyrtisveina), Lilja Sigurðardóttir (Verslunarmannafélag 
Skagafjarðar).

Stjórnin skipti með sér verkum og kaus Guðna Gunnarsson 
formann ASÍ-UNG og Hrefnu Gerði Björnsdóttir varaformann.

Félög með beina aðild að ASÍ
VM er eitt þeirra sjö stéttarfélaga sem eru utan landssam-
banda en með beina aðild að ASÍ. VM hefur leitt innbyrðis sam-
starf félaganna sem hefur verið með ágætum. Þannig eru fé-
lögin t.d. með sameiginlegan fulltrúa í miðstjórn ASÍ sem VM 
skipar og skipta með sér fulltrúum í starfsnefndum á vegum 
heildarsamtakanna og hafa reglulega upplýsingamiðlun sín á 
milli.

Félögin funda reglulega til að fara yfir stöðu mála og sam-
ræma stefnu sína í hinum mörgu málum sem þarf að taka af-
stöðu til á vettvangi ASÍ og einnig sameiginleg málefni iðnað-
armanna. 

Á R S S K ý R S l A    V M  2 0 1 2

36     Ársskýrsla 2012 Ársskýrsla 2012  



Energy Workers‘ Federation) og ETUF-TCL (European Trade 
Union Federation for Textiles, Clothing, Leather and Footwe-
ar) í eitt stórt og öflugt iðnaðarsamband sem fékk nafnið Ind-
ustriAll. VM er félagi innan IndustriAll og IN ásamt Samiðn í 
gegnum sameignarfélagið IIF (Icelandic Industry Federation). 
Tilgangur félagsins er að eiga samstarf um sameiginlega að-
ild og virkni í Norðurlanda,- Evrópu- og alþjóðlegu samstarfi. 
VM hefur vaktað starfssemi IndustriAll en Samiðn IN og skipta 
félögin kostnaði. Mikið upplýsingaflæði er í tölvupóstum frá 
samböndunum og mjög fróðlegt að fylgjast með þróun mála í 
Evrópu. VM fór á tvo fundi hjá framkvæmdastjórn IndustriAll, 
á þessum fundum var aðal umræðuefnið samdráttur og mikið 
atvinnuleysi í aðildarlöndunum.

Alþjóðlega flutningaverkamannasambandið (ITF)
VM er félag innan ITF og ILO sem er fiskimannadeild þess. Árni 
Bjarnason formaður FFSÍ sinnir málefnum ITF og er stjórnar-
maður í fiskimannadeild ITF, hefur VM fylgst með málum fiski-
manna í gegnum Árna á þessum vettvangi, auk þess að mikið 
af upplýsingum koma frá samtökunum í tölvupósti.

Norræna Vélstjórasambandið (NMF)
Tveir fundir hafa verið haldnir hjá NMF, sá fyrri í Kaupmanna-
höfn og síðari fundurinn var haldin í Stavanger í Noregi .

Málefni skipaflutningageirans voru aðalumræðuefnin að 
vanda og efnahagsbakslagið hefur valdið miklu uppnámi í út-
flöggun flutningaskipa á milli landa á hinum Norðurlöndunum, 
sem hefur sett réttindi vélstjóra í mikla óvissu. Á síðari fundin-
um var rætt um að efla þyrfti ásýnd sambandsins og gera það 
virkara í að vinna að málefnum vélstjóra á Norðurlöndunum. 
Einnig var rætt um hvort ekki væri rétt að fara að sinna mál-
efnum vélstjóra sem starfa í hinum ýmsu atvinnugreinum í 
landi meira.  

Fræðslu- og menntamál VM
Hlutverk VM á sviði menntamála er að efla félagslega og fag-
lega þekkingu félagsmanna og vinna að framgangi og þróun 
fagnáms vélstjóra, málmiðnaðar- og netagerðarmanna. Fag-
námið á að gefa sem mesta möguleika á vinnumarkaði og 
félagsmenn eiga að hafa aðgang að markvissri endurmennt-
un. Félagið vinnur að þessum markmiðum með því að reka öfl-
ugan fræðslusjóð og taka þátt í starfsemi aðila vinnumarkað-
arins, stjórnvalda og menntastofnana sem stuðlar að þróun 
fagnámsins og endurmenntunarinnar. VM á fulltrúa í starfs-
greinaráði, stjórn Tækniskólans, fagráði Véltækniskólans, 
stjórn og sviðsstjórn IÐUNNAR fræðslumiðstöðvar og mennta-
nefnd ASÍ og getur með starfsemi á þessu sviði haft áhrif á 
menntun og námsframboð fyrir alla félagsmenn. 

Starfsgreinaráð í málmtækni-,  
vélstjórnar- og framleiðslugreinum.
Á síðasta ári hélt starfsgreinaráðið níu formlega fundi. Fulltrú-
ar VM í ráðinu eru þeir Halldór Arnar Guðmundsson og Vign-
ir Eyþórsson. Gylfi Einarsson heldur utan um rekstur ráðsins, 
sem fundar í húsakynnum VM. Á vegum ráðsins var unnið 
að skilgreiningum á hæfnikröfum starfa í vél-, málmtækni-

greinum og netagerð, en starfsnámshluti námskráa byggir á 
þessum hæfnikröfum. Stofnaðir voru vinnuhópar til að vinna 
að skilgreiningum á hæfniskröfum fyrir hinar ýmsu grein-
ar. Einnig var unnið að útfærslu styttri námsbrauta í málm-
suðu og stálsmíði undir heitinu nám er vinnandi vegur, sem er 
verkefni á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 
Brautunum er ætlað að vera grunnur að frekara námi en lýk-
ur með formlegum prófum. Stefnt er að því að nýta umrædda 
vinnuhópa til frekari verkefna. Ljóst er að með nýjum lögum 
munu málefni starfsþjálfunarinnar koma meira inn á borð 
starfsgreinaráðanna. Ráðið hugaði því að málefnum sveins-
prófs- og nemaleyfisnefnda. Starfsgreinaráðinu er ætlað að 
tilnefna í nemaleyfisnefndir en beðið er eftir reglugerð um 
starfssvið þeirra.

Menntanefnd ASÍ 
Hlutverk menntanefndar ASÍ er að hafa frumkvæði að stefnu-
mótun ASÍ á sviði menntamála og fylgja eftir samþykktum 
miðstjórnar. Nefndin vinnur að málefnum ófaglærðra út frá 
þeirri sýn að líta skuli á menntakerfið sem eina heild og að 
tryggja skuli öllum tækifæri til menntunar óháð efnahag, 
búsetu og félagslegri stöðu. Málefni Félagsmálaskóla alþýðu 
(FMA) og Mímis-símenntunar eru einnig á könnu nefndar-
innar. FMA rekur fræðslu- og útgáfustarfsemi fyrir talsmenn 
aðildarsamtakana. 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. Á árinu var unnið að vottun 
Mímis á sviði framhaldsskólafræðslu.

Utanumhald um félagsmálafræðsluna er á skrifstofu 
Menningar- og fræðslusamband alþýðu (MFA) í Sætúni, þar 
sem hluti starfanna er unnin af starfsmönnum ASÍ. Á sviði 
MFA hefur verið unnið að þróun á námskeiðaröð þar sem heild-
arsamtök stéttarfélaga á vinnumarkaði, ASÍ og BSRB, hafa 
tekið höndum saman um sameiginlega fræðslu fyrir starfsfólk 
sitt og stjórnir undir nafninu ,,Forystufræðsla‘‘ með það fyr-
ir augum að mæta breyttum tímum, nýjum áherslum og viða-
meiri verkefnum. Aðildarfélög BSRB og ASÍ gegna margþættu 
hlutverki við að bæta hag og verja hagsmuni félagsmanna og 
hyggjast með þessu miðla, ræða og þróa áfram þekkingu og 
aðferðir innan samtakanna og efla um leið fagmennsku og lýð-
ræðisleg vinnubrögð. 

Einnig var fjallað um áætlanir ríkistjórnarinnar um endur-
skoðun á iðnlöggjöfinni og mikilvægi þess að áherslur félag-
anna væru á að viðhalda löggildinu með það að markmiði að 
tryggja gæði vöru og þjónustu og öryggi og heilbrigði. Einnig 
að iðnlöggjöfin væri hluti af menntakerfi þjóðarinnar.

Skólamál 
Tækniskólinn – skóli atvinnulífsins, var stofnaður 1. júlí árið 
2008 með sameiningu Iðnskólans í Reykjavík og Fjöltækni-
skólans. Skólinn er einkarekinn og er í eigu LÍÚ, Samtaka Iðn-
aðarins, Samorku, Samtökum íslenskra kaupskipaútgerða 
og Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík. Tækniskólinn er eini 
skólinn þar sem VM á fulltrúa í stjórnum. Formaður VM sit-
ur í skólastjórn og tveir starfsmenn sitja í fagráði Véltækni-
skólans. Helstu umfangsefni stjórna skólans eru að takast á 
við niðurskurð í rekstri og vinna að úttektum og athugunum 
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Samskipti við stjórnvöld 
Samskipti VM við stjórnvöld eru með ýmsum hætti. Frá Al-
þingi berast óskir um umsagnir vegna margra þingmála. Þá 
eru einnig samskipti við hin ýmsu ráðuneyti og undirstofn-
anir þeirra. Bein samskipti eru að mestu varðandi málefni vél-
stjóra til sjós. En einnig að hluta til óbein svo sem í gegnum 
Iðuna vegna menntamála og einnig í gegnum ASÍ og starfs-
nefndir þess við Alþingi og ráðuneyti. VM sendir inn umsagn-
ir um þingmál og lagafrumvörp sem snúa að hagsmunamálum 
félagsmanna og starfsumhverfi þeirra atvinnugreina sem þeir 
starfa í. Lagafrumvarp um breytingar á lögum um stjórn fisk-
veiða var stærsta málið af þeim umsögnum sem félagið hefur 
sent frá sér.  

Þá hefur félagið einnig átt talsverð samskipti við Vinnu-
málastofnun, Útlendingastofnun og Mennta- og menningar-
málaráðuneytið vegna atvinnuleyfa, launa og starfsréttinda 
erlendra starfsmanna. 

 

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

n Undanþágunefnd.
n Mönnunarnefnd.
n Siglingaráð.
n Úrskurðanefnd sjómanna og útvegsmanna um fiskverð.
n Verkefnastjórn um öryggismál sjófarenda.
n Fulltrúi VM er í samningahóp um sjávarútvegsmál 
 í samningaviðræðum. 
n Íslands og Evrópusambandsins um aðild Íslands 
 að sambandinu.

Mönnunarnefnd
Úrskurður sem kom 21. nóvember 2011 frá Innanríkisráðu-
neytinu í kæru VM vegna ákvörðunar Mönnunarnefndar skipa 
um fækkun vélstjóra á Brimnesi RE-027 úr þremur í tvo, þar 
sem úrskurður nefndarinnar er felldur úr gildi stóð ekki lengi. 
Formaður nefndarinnar studdi fulltrúa LÍÚ um að úrskurða 
aftur frávik frá mönnum úr þremur vélstjórum í tvo á Brimnes-
inu. Þetta var gert án þess að fagleg vinna væri framkvæmd 
samkvæmt því sem úrskurður ráðuneytisins byggðist á um að 
afturkalla frávikið. Með þessum úrskurði var einnig úrskurð-
að um frávik frá mönnum á Heimaey VE-1 og Berki NK-122. 
Mönnunarnefnd hefur nýlega úrskurðað um fækkun vélstjóra 
á Hoffelli SU-180. 

Von VM um að valdbeiting formanns Mönnunarnefndar, 
með þrýstingi frá fulltrúum LÍÚ í nefndinni, væri lokið stóð 
stutt yfir. VM hefur sent kærur inn til Innanríkisráðuneytisins 
vegna þessara síðustu úrskurða Mönnunarnefndar. Formaður 
VM fór á fund Innanríkisráðherra Ögmundar Jónassonar vegna 
þessa vinnubragða formanns Mönnunarnefndar og hefur ver-
ið í sambandi við ráðuneytið vegna málsins. Sá seinagangur 
sem er á afgreiðslu kæranna í ráðuneytinu eru óskiljanlegur. 
Annað mál sem einnig er verið að bíða eftir, varðandi mönnun 
skipa, er reglugerð um framdrifsafl skipa sem Siglingastofn-
un úrskurðaði um 12 apríl 2010, þar sem allt afl sem hægt er 
að setja inn á skrúfu skal teljast framdrifsafl skips. Málið fór 

fyrir Siglingaráð til umfjöllunar, sem kallaði eftir því að Sigl-
ingastofnun færi yfir athugasemdir sem hefðu borist og er 
málið fast þar nú. Félagið hefur verið með ábendingar til Sigl-
ingastofnunar vegna skráningar vélarafls skipa, sem er rangt 
skráð í sumum tilfellum án þess að stofnunin vilji nokkuð gera 
í málinu. 

undanþágunefnd.
Ný reglugerð tók gildi um undanþágur til skipstjórnar-og vél-
stjórnarstarfa 2. desember 2010 og tók hún gildi 1. janúar 
2011. Með henni er lögð aukin rannsóknarskylda á undan-
þágunefnd um að rannsaka að enginn með tilskilin réttindi fá-
ist í stöðuna sem sótt er undanþága fyrir. 

Nýjar starfsreglur undanþágunefndar þrengja mjög veit-
ingu undanþága. Margir vélstjórar hafa farið í að ljúka sveins-
prófi og sækja sér viðbótarréttinda og var gefið ákveðið svig-
rúm fyrir þá einstaklinga sem sýndu fram á að þeir ætluðu að 
gera það, með því að veita þeim undanþágu á meðan.

Í dag eru mjög fáar undanþágur í gildi og mun fækka enn 
frekar á þessu ári.

Vegna mikillar fækkunar á skipum og stöðugildum í fiski-
skipaflotanum er allur samanburður á undanþágum á milli 
undanfarinna ára mjög erfiður og í raun ekki marktækur. Hef-
ur t.d. umsóknum um undanþágur fyrir vélstjóra fækkað úr 
734 árið 2007 í 268 umsóknir 2012. Samþykktar umsóknir um 
undanþágur hefur fækkað úr 685 árið 2007 í 242 árið 2012. 
Á heimasíðu VM er hægt að nálgast ársskýrslur undanþágu-
nefndar. 

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

Flestir félagsmenn eru í Sameinaða lífeyrissjóðnum og Gildi 
lífeyrissjóði, auk þess sem félagsmenn eru dreifðir í marga líf-
eyrissjóði um allt land.

Sameinaði Lífeyrissjóðurinn
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM 11 fulltrúa.
Gylfi Ingvason situr í aðalstjórn sjóðsins fyrir VM.
Samúel Ingvason situr í varastjórn sjóðsins fyrir VM.  

Gildi lífeyrissjóður
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM 5 fulltrúa. 
Guðmundur Ragnarsson er varamaður í stjórn fyrir VM.

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM 1 fulltrúa. Friðrik Björgvins-
son situr í varastjórn fyrir VM og í innri endurskoðunarnefnd 
sjóðsins.

Erlent samstarf 2011 - 2012 
Evrópska málmiðnaðarsambandið (EMF)  
og Industri i Norden (IN)
Í maí 2012 sameinuðust þrjú stór sambönd,EMF (European Me-
talworkers Federation) EMCEF (European Mine, Chemical and
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vegna breytinga sem fylgja nýjum framhaldsskólalögum. Á 
árinu fór fram úttekt á vélstjórnarnáminu á vegum Siglingaör-
yggisstofnunar Evrópu (EMSA). Úttektin varðaði menntun og 
þjálfun sjómanna á Íslandi og útgáfu alþjóðlegra atvinnuskír-
teina til starfa á farþega- og flutningaskipum.

Nemar í vél- og málmtækni og netagerð 
12 skólar á landinu bjóða nám í vélstjórnar, málmiðnum og 
netagerð.

Útskrifaðir nemar úr vél- og málmtækninámi 

Skráðir nemendur á vorönn 
Nemendur á vélstjórnarbrautum eru skráðir á viðkomandi 
brautir og mismunandi er hve langt þeir eru komnir. Nokkuð er 
um að skólar keyri sameiginlegt grunnnám fyrir vélstjórnar- 
og málmtæknibrautir og málmtækni og bifvélavirkjun.

umsóknir um sveinspróf í  
málmtæknigreinum og netagerð
IÐAN fræðslusetur annast móttöku gagna og skráningu náms-
samninga og sveinsprófa fyrir málmiðngreinar og netagerð 
auk margra annarra löggiltra iðngreina. Fræðslusetrið annast 
einnig ýmsa þjónustu fyrir sveinsprófsnefndir og nemaleyfis-
nefndir. Alls bárust 107 umsóknir um sveinspróf í málmiðn-
greinum og netagerð á árinu 2012 og skiptast eftir iðngreinum 
sem hér segir:

 

Námssamningar
Á árinu 2012 voru 98 námssamningar í málmiðngreinum og 
netagerð staðfestir. Námsamningarnir skiptast þannig eftir 
iðngreinum.

Nýsveinar
Til margra ára hefur nýsveinum og mökum þeirra verið boðið 
til kaffisamsætis við afhendingu sveinsbréfa í samstarfi við 
Málm, félag fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði, og var athöfnin 
í húsakynnum VM við Stórhöfða 25. Við það tækifæri er sagt 
frá því helsta í starfsemi félagsins, og viðurkenning veitt fyrir 
bestan námsárangur.

Styrkir til útskriftarnema 
VM hefur reynt að stuðla að aukinni menntun í vél‐ og málm-
tæknigreinum með því m.a. að benda á mikilvægi þeirra starfa í 
þjóðfélaginu og nauðsyn þess að fjölga nemum í þeim greinum. 
Jafnframt hefur VM bent á nauðsyn þess að bæta námsaðstöðu 

nemenda og kennara í verknámsgreinum og að verknám og bók-
nám njóti sömu áherslu í skólakerfinu. Styrkir til nema á útskrift-
arári í vél- og málmtæknigreinum eru viðleitni á þá átt. Styrkirn-
ir sem veittir eru eru tuttugu og að upphæð 100.000 kr. hver og 
eru auglýstir í byrjun árs. Dregið er úr innsendum umsóknum.

Verðlaunaafhending  
Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur
Hin árlega verðlaunaafhending til nýsveina á vegum Iðnaðar-
mannafélags Reykjavíkur 2013 var haldin venju samkvæmt 
í Ráðhúsi Reykjavíkur laugardaginn 2. febrúar. Og var þetta í 
sjöunda sinn sem hátíðin er haldin hér á landi. Hátíðin er hald-
in til heiðurs þeim nýsveinum sem lokið hafa sveinsprófum á 
árinu 2012 með afburðaárangri. Háskólinn í Reykjavík bauð 
að venju nýsveinum sem sérstaklega höfðu skarað fram úr til 
náms með niðurfellingu skólagjalda á haustönn 2012. Guðrún 
Arnbjörg Sævarsdóttir, forseti tækni- og raunvísindadeildar 
HR afhenti styrkina. Heiðursiðnaðarmaður ársins 2013 var 
Eyjólfur Pálsson húsgagnasmiður og innanhússarkitekt. 

Málm- og véltæknisvið IðuNNAR fræðsluseturs 
VM er aðili að IÐUNNI fræðslusetri sem hefur það hlutverk að 
bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í iðnaði. Innan IÐUNN-
AR fer Málm- og véltæknisviðið með málefni vél- og málmiðn-
aðarins. Sviðið hefur þróað námskeið sem eru sniðin að þörfum 
starfsgreinanna og byggt upp kennsluaðstöðu. Tveir fulltrúar 
VM sitja í stjórn sviðsins. Innan IÐUNNAR er nú unnið að því að 
finna húsnæði undir alla starfsemi fræðslumiðstöðvarinnar, 
sem er orðin nokkuð umfangsmikil, enda IÐAN sá fræðsluaðili í 
landinu sem starfar hvað mest að málefnum starfsmenntunar. 

Fyrirtæki sækja í auknum mæli til IÐUNNAR með óskir um 
þjálfun á ákveðnum sviðum sem sérsniðin verði að þörfum 
fyrirtækisins. Umfang þessara þjálfunarverkefna hefur auk-
ist mikið. Einnig er töluvert um að starfsmenn sviðsins veiti 
ráðgjöf og aðra aðstoð, sérstaklega varðandi suðumál, bæði í 
gegnum síma og í fyrirtækjum. 

Sjóðir VM 
Fræðslusjóður VM
Við stofnun VM var lögð áhersla á að kom á fót öflugum fræðslu-
sjóði 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 6 
mánuði, eiga grunnstyrk að upphæð kr. 50.000. Að auki safna þeir 
réttindum sem nema 20% af greiddu félagsgjaldi liðins árs. Grunn-
rétturinn ásamt uppsöfnuðum rétti gefur rétt til styrkja sem nema 
60% af námskostnaði allt að kr. 80.000. Þá styrki má nýta hvort 
sem er til fag- eða frístundanáms. Þeir félagsmenn sem vinnuveit-
andi greiðir 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% af 
heildarlaunum starfsmanns. Viðbótarstyrkurinn nemur kr. 35.000 
á ári. Ef ekki er sótt um styrk eitt árið getur viðkomandi fengið tvö-
falda þá upphæð árið á eftir. Viðbótarstyrkurinn er sérstaklega ætl-
aður til fagnáms og starfsþróunar. Styrkhæft nám og námskeið eru: 

n Fagnám og námskeið. T.d. námskeið IÐUNNAR 
 fræðslumiðstöðvar og Rafiðnaðarskólans. 
n Tölvunámskeið hverju nafni sem þau nefnast. 
n Námskeið/ráðstefnur um rekstur og stjórnun. 
n Málanámskeið, þ.e. námskeið í erlendum málum 
 og íslenskunámskeið hverskonar. 
n Annað nám og námskeið sem metin eru styrkhæf.

Á þremur árum geta allir félagsmenn VM safnað rétti til náms-
styrka allt að kr. 80.000 og þeir sem sérstaklega er greitt af í 
fræðslusjóðinn öðlast viðbótarrétt að upphæð kr 70.000 eða sam-
tals kr. 150.000. Vegna atvinnuástandsins var reglum fræðslu-
sjóðs VM breytt þannig að grunnréttur þeirra sem verða atvinnu-
lausir og hafa fullnýtt inneign sína þeirra verður óskertur. Þeir 
sem fara í hlutastarf fá sama hlutfall og starfshlutfall þeirra er.

Árið 2012 fengu 294 félagsmenn VM alls 334 styrki,  
sem skiptast á eftirfarandi hátt:
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 2012 2011 2010 

iðngrein Fjöldi svein. Fjöldi svein. Fjöldi svein.

Blikksmíði 5 5 1 1 4 4

Málmsuða 0 0 0 0 0 0

Netagerð 0 0  0 0 0 0

Rennismíði 9 9 6 5 5 4

Stálsmíði 12 12 5 2 5 1

Vélvirkjun 81 49  113 79  104 59

Samtals: 107 75   125 87  118 68

    Ársskýrsla 2012 Ársskýrsla 2012  

 2012 2011 2010
Vélstjórn vélaverðir 93 14 49

Vélstjórn A-nám/2.stig 34 34 17

Vélstjórn B-nám/3.stig 25 9 10

Vélstjórn C-nám 1 2 0

Vélstjórn D nám/4. stig 40 24 37

Grunndeild málmiðna 97 17 0 

Rennismíði 5 2 6

Stálsmíði 0 0 0

Vélvirkjun 30 31 21

Netagerð 2 0 0 

Samtals 327 133 140

 2013 2012 2011
Vélstjórn vélaverðir 35 54 0

Vélstjórn A-nám/2.stig 94 81 92

Vélstjórn B-nám/3.stig 78 96 89

Vélstjórn C-nám 16 5 5

Vélstjórn D-nám/4.stig 170 190 165

Grunndeild málmiðna 313 220 227

Rennismíði 23 25 12

Stálsmíði 11 4 3

Vélvirkjun 111 105 41

Netagerð 8 3 4

Samtals 859 783 638

námssamningarnir skiptast þannig eftir iðngreinum:

iðngrein 2012 2011 2010

Blikksmíði 9 1 3

Málmsuða 0 0 0

Netagerð 4 2 0

Rennismíði 10  3 4

Stálsmíði 15 10 4

Vélvirkjun 60 66 73

Samtals: 98 82 84

Á árinu hélt málm- og véltæknisvið 
iÐUnnar eftirtalin námskeið:

námskeið Fjöldi námskeiða Fjöldi nemenda

Autocad 6 36

CNC stýrðar iðnvélar 1 4

Iðntölvustýringar 2 15

Loftræstikerfi 1 5

Kælitækni 6 39

Rafmagnsfræði 1 9

Suðunámskeið 15 76

Suðusmiðja 1 9

Suðuþjálfun í fyrirtækjum 16 48

Vökvatækni 6 36

Samtals: 55 277

 Árið 2012 Árið 2011
 

nÁM/nÁMskEiÐ Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð

Fagnámskeið 20 589.300 10 365.844

Landsbjörg 37 1.726.200 36 1.413.560

Framhaldsskólanám 119 4.033.212 99 3.152.618

Háskólanám 27 900.757 36 1.293.737

Meirapróf 24 1.209.900 20 959.589

IÐAN fræðslusetur 13 325.780 13 385.480

Tungumálanám 2 37.000 26 444.451

Tölvunám 8 275.505 4 220.800

Ferðastyrkir 21 432.520 17 379.354

Tómstundanám 54 1.473.400 28 597.230

Vinnuvélapróf 3 122.200 4 73.022

Persónuleg færni 6 427.000

Samtals: 334 11.552.774 293 9.285.685
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Styrktar og sjúkrasjóður VM 
Á árinu 2012 fór fram athugun á framtíðarstöðu skuldbind-
inga styrktar- og sjúkrasjóðs VM. Athugun þessi var fram-
kvæmd af Bjarna Guðmundssyni tryggingastærðfræðingi. Í 
ljósi þess að sjúkrasjóðurinn stendur mjög vel, var í framhaldi 
af þessari athugun ákveðið að lækka kostnaðarhlutdeild úr 
sjúkrasjóði til félagsins úr 15% í 10% og einnig hefur ítarleg 
endurskoðun á hækkun og breytingu á styrkjum og dagpen-
ingum verið framkvæmd og mun hún verða kynnt á aðalfundi 

félagsins. Þetta eru mjög góðar fréttir fyrir okkar félagsmenn 
og sýnir hversu sterkur sjóðurinn er og að sjálfsögðu munu 
félagsmenn njóta góðs af því. Þetta verða talsverðar breyt-
ingar og mun sérstakur bæklingur með upplýsingum um 
styrktar- og sjúkrasjóð verða sendur á alla félagsmenn þeim 
til upplýsingar.

Á meðfylgjandi töflum má sjá þróunina á greiðslu dagpen-
inga og styrkja úr sjóðnum á síðustu þremur árum og ánægju-
legt er að félagsmenn eru í auknum mæli að nýta sér sinn rétt.

Orlofssjóður VM 
Eins og sést á meðfylgjandi töflum hefur nýtingin verið að 
aukast frá ári til árs, enda hefur VM lagt metnað sinn í að gera 
upp húsin og samræma innbú og þjónustu á milli staða. Mikil 
ánægja hefur verið með sumarhúsaáskrift að Stöð 2 og nú er 
boðið bæði upp á helgar- og vikuáskrift. Orlofsblað verður gef-
ið út með vorinu og eru allar upplýsingar samræmdar á milli 
blaðsins og orlofsvef VM. www.vm.is/orlofsaðstaða 
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greiðslur úr styrktar- og sjúkrasjóði-2010-2011-2012 samanburður á nýtingu húsa/íbúða félagsins frá 2007 – 2012. 

2010 Fjöldi Upphæð Meðaltal 

Sjúkradagpeningar til félagsmanna 83 80.969.834 975.540

Sjúkraþjálfun 169 2.788.369 16.499

Sjóngler og linsur 98 2.702.187 27.573

Heyrnartæki 20 2.080.611 104.031

Frjósemismeðferð 9 744.760 82.751

Útfararstyrkur 39 7.800.000 200.000

Líkamsræktarstyrkur (nýr í sj.sj.haust ´10) 84 1.136.510 13.530

Aðrir styrkir 123 3.514.890 28.576

Samtals: 625 101.737.161 162.779

2011 Fjöldi Upphæð Meðaltal 

Sjúkradagpeningar til félagsmanna 84 79.963.572 951.947

Sjúkraþjálfun 191 3.336.697 17.470

Sjóngler og linsur 146 4.219.697 28.902

Heyrnartæki 24 2.569.807 107.075

Frjósemismeðferð 5 530.000 106.000

Útfararstyrkur 32 6.400.000 200.000

Líkamsræktarstyrkur 358 4.918.165 13.738

Aðrir styrkir 164 3.816.474 23.271

Samtals: 1.004 105.754.412 105.333

2012 Fjöldi Upphæð Meðaltal 

Sjúkradagpeningar til félagsmanna 97 96,634,785 996,235

Sjúkraþjálfun 172 3,078,178 17,896

Sjóngler og linsur 153 4,357,254 28,479

Heyrnartæki 30 3,434,732 114,491

Frjósemismeðferð 10 944,022 94,402

Útfararstyrkur 38 7,600,000 200,000

Líkamsræktarstyrkur  378 5,288,449 13,991

Aðrir styrkir 233 6,389,097 27,421

Samtals: 1,111 127,726,517 114,965

sUMarnýting ( 01.06. - 15.09) Ár 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Húsahópar % 59.36 53.49 65.97 68.58 68.44 79.58

00-RVÍK Reykjavík, Skúlagata  90.65 90.65 89.72 93.46 97.2 99.07

01-RVÍK Mánatún í Reykjavík  0 0 0 0 0 97.82

10-ÖLFUS Ölfusborgir við Hveragerði  75 31.78 61.99 57.32 60.12 66.67

20-BLÁSK Syðri-Reykir Bláskógabyggð  88 86.92 92.52 89.25 88.79 86.45

24-BLÁSK Laugarvatn - húsvarðarhús  57.94 61.68 78.5 81.31 71.03 81.31

25-BLÁSK Laugarvatn - stór raðhús  81.78 75.7 87.85 79.91 88.32 84.11

26-BLÁSK Laugarvatn - lítil hús (raðhús)  44.76 39.95 51.4 71.03 67.64 63.32

27-BLÁSK Laugarvatn sérhús með potti  80 71.5 86.45 81.78 88.79 90.65

29-BLÁSK Laugarvatn sérhús keðja  6.54 0 81.31 83.18 84.11 88.79

30-KIRKJ Kirkjubæjarklaustur  66.36 71.96 76.64 81.31 69.16 86.92

31-KIRKJ Kirkjubæjarklaustur gæludýr  71.96 74.77 71.03 77.57 70.09 90.65

40-KLIFA Klifabotn í Lóni  74.77 70.09 85.98 74.77 80.37 85.98

51-ÚLFS Úlfsstaðir  75.7 65.42 89.72 78.5 58.88 74.77

60-ILLUG Illugastaðir  75.24 85.05 86.92 90.65 90.65 81.31

70-FURUL Furulundur á Akureyri  94.37 83.49 90.34 82.24 93.15 87.85

90-SVIGN Svignaskarð í Borgarfirði  82.35 82.71 90.65 91.12 86.45 92.06

SJUK Sjúkraíbúð  0 0 0 0 0 46.73

15-GRÍMS Hraunborgir  60.75 79.53 94.57 100 94.57 91.3

80-FLÓKA Flókalundur  83.33 80 100 100 100 100

50-EINAR Einarsstaðir á Héraði  75.7 78.5 96.26 85.05 71.96 78.5

61-ILLUG Illugastaðir leiguhús  71.96 71.96 78.5 65.42 67.29 58.88

28-BLÁSK Laugarvatn - tjaldvagnastæði  2.31 19.49 17.69 28.46 25.64 20.63

99-VIKAV Vika að eigin vali  71.1 48.07 5.44 26.69 29.66 50.93

       

* Árið 2007 - 2010 voru 5 stæði  

* Árið 2011 voru 9 stæði

* Árið 2012 voru 21 stæði

Öll hús sem eru í boði hjá VM eru með í þessu yfirliti.
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Virk - Starfsendurhæfingarsjóður 
Frá 1. ágúst 2009 hefur VM verið í samstarfi við VIRK starfs-
endurhæfingarsjóð. Hlutverk sjóðsins er að aðstoða fólk sem 
lendir í langvinnri 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 pant-
að sér tíma hjá ráðgjöfum VM í starfsendurhæfingu. Vegna 
mikillar eftirspurnar eftir þjónustu ráðgjafa var tekin ákvörð-
un um bæta við heilu stöðugildi 01.04.2012 og var Hlín Guð-
jónsdóttir iðjuþjálfi ráðin til starfa. Eftirspurnin hefur auk-
ist jafnt og þétt síðustu mánuði og er svo komið að ráðgjafar í 
tveimur stöðugildum hafa næg verkefni. 

Áhersla er lögð á að efla virkni einstaklingsins, auka vinnu-
getu og varðveita vinnusamband hans til að koma í veg fyrir að 
hann detti út af vinnumarkaðnum. Markmið starfseminnar er 
að efla færni og vinnugetu til að draga úr líkum á því að launa-
fólk hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku. Lyk-
ilatriði í því sambandi er aukin virkni einstaklingsins, efling 
endurhæfingar og að stuðla að endurkomu til vinnu. Áhersla 
er á vinnusamband einstaklingsins og skoða möguleika á end-
urkomu til vinnu í samstarfi við vinnustaðinn. Eftir því sem 
starfið hefur þróast hefur verið aukin áhersla á samvinnu við 
vinnuveitendur til að styrkja möguleika einstaklingsins á að 
snúa aftur til starfa. Einnig hefur verið lögð áhersla á að skoða 
þá þætti í vinnuumhverfinu sem hafa áhrif á starfsgetu ein-
staklingsins til að aðstoða hann við að viðhalda vinnugetu 
sinni og þá möguleikum á að vera virkur á vinnumarkaði. 

Frá því starfsemin hófst 1. ágúst 2009 hafa 224 einstak-
lingar komið til ráðgjafa. Af þeim hafa 35 einstaklingar hætt 
í þjónustu. 15 einstaklingar hafa farið í úrræði á vegum ann-
arra, voru of veikir til að sinna starfsendurhæfingu. En 20 hafa 
hætt af ýmsum öðrum ástæðum. Á árinu 2012 voru 17 ein-
staklingar sem hættu þjónustu, af þeim voru 8 sem fóru í úr-
ræði á vegum annarra, voru of veikir til að sinna starfsendur-
hæfingu en 9 hættu af ýmsum öðrum ástæðum. 

Frá 2009 hafa 241 einstaklingar fengið ráðgjöf og af þeim 
hafa 110 einstaklingar útskrifast/lokið þjónustu (tölur frá 
24.02.2013). Flestir sem komu til ráðgjafa 2012 voru á fram-
færslu sjúkrasjóðs við upphaf þjónustu eða 55% sem eru sam-
bærilegar tölur frá fyrra ári. Hins vegar eru um 20% á launum 
í veikindum sem er um 10% lægri tala en hjá ráðgjöfum ann-
arra stéttarfélaga. Í samanburði við 2011 hefur hlutfall þeirra 
sem eru enn með laun við upphaf þjónustu þó hækkað um 3%. 
Mikilvægt er að skoða leiðir til að kynna starfsemi VIRK betur 
fyrir vinnustöðum og trúnaðarmönnum til að félagsmenn fái 
að vita um þjónustu VIRK eins fljótt og auðið er. 

Tæplega 70% þeirra sem útskrifast fara í launaða vinnu, í 
atvinnuleit eða lánshæft nám.

Styrkir til hjálparsamtaka
2012 styrkti VM hjálparsamtök fyrir jólin eins og undanfarin 
ár. Að þessu sinni fékk Hjálparstofnun kirkjunnar 800.000 kr. 
og Mæðrastyrksnefnd 400.000 kr.

Akkur 
Árið 2011 skilaði góðri ávöxtun á sjóði Akks og voru veittir 7 
styrkir úr sjóðnum að upphæð kr. 5.700.000 kr. 5 styrkir voru 
veittir í flokknum menningarmál og listsköpun og 2 vegna 
rannsókna, brautryðjenda- og frumkvöðlastarfs.

Stjórn Akks skipuðu við þessa úthlutun, Magnús Jóhann-
esson formaður og þeir Helgi Laxdal, Guðmundur Ragnarsson 
og Páll Magnússon meðstjórnendur. Magnús Jóhannesson for-
maður gaf ekki kost á sér áfram og sama á við um Helga Laxdal 
. VM þakkar þeim góð störf í þágu Akks.

Ný stjórn var kjörin á Aðalfundi 2012 og hana skipa, Ólafur 
Grétar Kristjánsson formaður og þeir Páll Magnússon og Stein-
grímur Haraldsson meðstjórnendur .

Varamenn eru Guðmundur Ragnarsson, Jón Jóhannsson og 
Einar Hilmarsson.

Félagið er til fyrir félagsmennina.
Til að fag- og stéttarfélag eins og VM geti orðið öflugt, verða 
félagsmennirnir að vera meðvitaðir um að styrkur félagsins 
býr í félagsmönnunum sjálfum og að þeir taki þátt í að efla sitt 
félag og vera stoltir af því.

Það er mikið áhyggjuefni hjá VM og öðrum stéttarfélögum 
hvað illa gengur að fá félagsmenn og sérstaklega ungt fólk til 
að mæta á fundi og sinna ábyrgðarstörfum hjá sínu fagfélagi. 
Það sýnir sig nú í þeim mikla samdrætti sem við höfum gengið 
í gegnum, að laun og réttindi sem við höfðum og töldum orð-
in sjálfsögð, geta verið fljót að fara. Þó menn hafi verið orðn-
ir andvaralausir meðan allt lék í lyndi þá hefur ástandið kennt 
okkur nú að á öllum tímum þurfum við að vera tilbúin að verja 
kjörin. Það gerum við ekki nema með öflugu stéttarfélagi, 
sem getur ekki orðið sterkt nema félagsmennirnir leggi sitt af 
mörkum við að gera það öflugt. Hagsmunir allra sem starfa í 
vél- og málmtækni á Íslandi verður best tryggðir með því að 
sameinast í eitt öflugt landsfélag. Þannig getum við beitt okk-
ur af fullum krafti með okkar hagmuni í fyrirrúmi án afskifta 
annarra. 
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orloFsHÚs 2007 - 2012

nýting allt árið (01.01. - 31.12) Ár 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Húsahópar % 39.62 42.51 48.1 52.53 53.48 56.27

00-RVÍK Reykjavík  82.9 81.22 90.66 87.91 83.84 85.36

01-RVÍK Mánatún í Reykjavík  0 0 0 0 0 87.55

10-ÖLFUS Ölfusborgir við Hveragerði  49.54 51.62 54.41 59.98 67.12 54.75

20-BLÁSK Syðri-Reykir Bláskógabyggð  52.11 57.3 60.39 61.41 61.74 60.79

24-BLÁSK Laugarvatn - húsvarðarhús  38.46 39.29 43.79 43.59 44.48 48.13

25-BLÁSK Laugarvatn - stór raðhús  48.8 45.69 57.24 48.37 54.85 49.79

26-BLÁSK Laugarvatn - lítil hús (raðhús)  18.6 18.46 24.86 39.3 36.76 38.41

27-BLÁSK Laugarvatn sérhús með potti  45.28 52.12 55.25 51.53 58.59 64.55

29-BLÁSK Laugarvatn sérhús keðja  0 0 33.33 55.05 59.51 60.56

30-KIRKJ Kirkjubæjarklaustur  25.76 27.37 30.64 29.1 40.07 44.25

31-KIRKJ Kirkjubæjarklaustur gæludýr  27.15 25.42 29.61 36.18 34.29 39.83

40-KLIFA Klifabotn í Lóni  28.18 26.78 31.07 30.17 36.36 31.27

51-ÚLFS Úlfsstaðir  32.36 22.68 35.2 28.18 25.68 45.41

70-FURUL Furulundur á Akureyri  64.19 69.59 71.85 74.71 75.32 67.5

90-SVIGN Svignaskarð í Borgarfirði  43.88 51.82 60.6 57.95 50.43 57.16

SJUK Sjúkraíbúð  0 0 0 0 0 48.6

       

Athugasemdir:

Dagar þar sem lokað er vegna viðgerða eru dregnir frá nýtingadögum.

Þau hús sem eru lokuð yfir veturinn eru ekki með í þessu yfirliti.
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VM krossgátan
lykiltölur úr rekstri VM árið 2012 (birt með fyrirvara)

Sendu lausnarorðið á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi.  
Dregið verður úr innsendum lausnum 15. maí. Í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af húsum VM.

lausnarorð síðustu krossgátu: Stokkur. Vinningshafi: Jón Jóhannsson.
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Rekstrarreikningur 2012

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

VM alls Félagssjóður orlofssjóður Fræðslusjóður sjúkrasjóður

VM alls Félagssjóður orlofssjóður Fræðslusjóður sjúkrasjóður

Rekstrartekjur
Iðgjöld ....................................................... 403.106.469 152.714.744 51.330.714 17.740.772 181.320.239
Aðrar tekjur ............................................... 50.081.423 25.091.123 24.990.300

453.187.892 177.805.867 76.321.014 17.740.772 181.320.239

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ............................ 85.495.177 85.495.177
Almennur rekstrarkostnaður ...................... 89.779.052 83.993.405 224.943 5.560.704
Aðildargjöld til ASÍ ..................................... 12.787.149 12.787.149
Þóknun til (frá) öðrum sjóðum ..................... 0 (34.897.643) 7.699.607 27.198.036
Bætur og styrkir ......................................... 139.279.291 11.552.774 127.726.517
Rekstur orlofshúsa og íbúða ....................... 97.618.792 97.618.792
Afskriftir ................................................... 27.083.590 7.796.994 13.851.516 1.717.920 3.717.160

452.043.051 155.175.082 119.169.915 13.495.637 164.202.417

Rekstrarhagnaður (-tap) 1.144.841 22.630.785 (42.848.901) 4.245.135 17.117.822

Fjármunatekjur og �ármagnsgjöld 40.212.830 14.553.355 (182.363) 5.236.128 20.605.710

A�oma ársins 41.357.671 37.184.140 (43.031.264) 9.481.263 37.723.532

Eignir sjóða alls 3.037.685.482 1.829.900.962 174.727.211 222.993.463 810.063.846

Krafa á aðra sjóði ...................................... (871.272.982) (183.785.066) (687.487.916)
Eignir samtals 2.166.412.500 1.829.900.962 174.727.211 39.208.397 122.575.930

Eigið fé og skuldir

Eigið fé
Vinnudeilusjóður ........................................ 233.590.715 233.590.715
Akkur, styktar- og menningarsjóður ............ 182.470.290 182.470.290
Minningarsjóður VM ................................... 2.240.682 2.240.682
Óráðstafað eigið fé ..................................... 1.647.079.165 664.542.154 (37.313.855) 219.493.265 800.357.601

Eigið fé samtals 2.065.380.852 1.082.843.841 (37.313.855) 219.493.265 800.357.601

Skuldir sjóða alls 972.304.630 748.210.421 210.887.766 3.500.198 9.706.245Skuldir sjóða alls 972.304.630 748.210.421 210.887.766 3.500.198 9.706.245

Skuld við aðra sjóði .................................... (871.272.982) (661.749.540) (209.523.442)
Skuldir samtals 101.031.648 86.460.881 1.364.324 3.500.198 9.706.245

Eigið fé og skuldir samtals 2.166.412.500



Við bjóðum 
fyrirtækjum 
sérþekkingu
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Við bjóðum
góða þjónustu

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur fram um að setja 
okkur vel inn í það sem þú ert að gera, og þó að við þekkjum kannski ekki viðfangsefnin 
í þínu starfi jafn vel og þú, þá vitum við hvað starfið gengur út á. 

Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratugareynslu í þjónustu við sjávarútveginn og 
hjá bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni. Þannig getum 
við ávallt tryggt fyrirtækjum í þessari undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar þá 
bankaþjónustu sem hún þarfnast.

Þekking sprettur af áhuga.

Hallgrímur Magnús Sigurjónsson hefur 
yfir 30 ára reynslu af sjávarútvegi og 
fjármögnun sjávarútvegs. 

Magnús er útibússtjóri hjá Íslandsbanka.


