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AðAl- 
fundur  
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a ð  G r a n d  H ó t e l  
í  r e y k j a v í k

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 reglugerða- og lagabreytingar

n Ákvörðun stjórnarlauna

n lýst kjöri stjórnar og varastjórnar VM í stjórnarkjöri 2014

n kjör í nefndir og stjórnir sjóða

n kjör í fulltrúaráð

n Önnur mál

Boðið verður upp á léttar  

veitingar að fundi loknum



Sameinaði lífeyrissjóðurinn hefur flutt starfsemi 
sína í Sundabogann, Sundagörðum 2, Reykjavík.

Nýja húsnæðið býður upp á góða aðstöðu til þess að sinna 
þjónustu við sjóðfélaga og aðra sem erindi eiga við sjóðinn. 
Ágætt aðgengi er að húsinu og næg bílastæði. 

Verið velkomin í Sundabogann!

Starfsfólk Sameinaða lífeyrissjóðsins

Sundagörðum 2  /  104 Reykjavík  /  510 5000  /  lifeyrir.is
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Við erum flutt
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Íslandsmót iðn-og 
verkgreina 2014

Íslandsmót iðn-og verkgreina 
var haldið á dögunum. Keppt var 

í öllum greinum skólanna, allt 
frá snyrtifræði og gullsmíði til 

málaraiðnar og bifvélavirkjunar.

Ársskýrsla 2013
Efni skýrslunnar er flokkað eftir 
helstu málefnum og stiklað á 
stóru í máli og myndum frá síðasta 
aðalfundi.

Félagsleg réttindi  
skipta miklu máli
Trausti Ingólfsson yfirvélstjóri á 
Arnarfellinu segir brýnt að huga 
að réttindamálum áhafna skipa 
sem skráð eru erlendis sem og 
endurnýjun stéttarinnar.

Tímarit VM

Útgefandi: VM

ábyrgðarmaður:  

Guðmundur ragnarsson

ritstjóri: sigurjón M. Egilsson

Prentun: GuðjónÓ

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

���������������������

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 

Kostar samborgarana og 
samfélagið mikla peninga
Það er þekkt að fólk stundar að 
skipta um nöfn á félögum, setja þau 
í gjaldþrot og halda síðan eignum 
og rekstri en á nýrri kennötlu. Sú 
staðreynd er alvöru mál.

Vélsmiðjan og Mjölnir



Fjölbreytt þjónusta 
við sjávarútveg

Bás G40

»  SÖLUDEILD
»  SÉRPANTANIR
»  DIESELSTILLINGAR
»  VARAHLUTAÞJÓNUSTA
 »  TÚRBÍNUVIÐGERÐIR OG SALA

DVERGSHÖFÐI 27
110 Reykjavík
Sími 535 5850 - blossi.is

NÝTT

VökvaspilAfgastúrbínurHita- & þrýstimælar

Kranar Efnavörur Loftpressur

Vélar & varahlutir Dælur Síubúnaður
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Það eru spennandi tímar framundan og um leið 
óvissa um hver niðurstaðan muni verða við að taka 
upp ný vinnubrögð við endurnýjun kjarasamninga, 
eins og aðfarasamningurinn sem samþykktur var 20. 
febrúar sl. byggist á. Það á eftir að koma í ljós hvern-
ig ganga mun að framkalla nýja hugsun og auka 
svigrúm atvinnugreina, að bæta kjör og auka fram-
legð.  Það er okkur lífsnauðsyn að auka báða þessa 
þætti. Allt of margir eru fastir í samræmdri prósentu 
og krónutöluhækkunum sem framkalla á jafnt yfir 
alla. Þessi staðnaða skaðlega hugsun verður að víkja, 
við verðum að hafa kjark til að fara inn á nýjar leiðir. 
Atvinnugreinar verða að fá að þróast og bjóða kjör 
sem laða að hæft starfsfólk og um leið að brjótast út 
úr áratuga rangri verðlagningu atvinnugreinanna inn 
í hagkerfinu. 

Í blaðinu er fjallað um  einn af þeim þáttum sem við teljum að 
haldið hafi aftur af eðlilegri launaþróun í ákveðnum greinum okkar 
félagsmanna, það er hið svokallaða kennitöluflakk, auk þess sem 
það veldur samfélaginu ómældu tjóni á öllum sviðum.

Það er með ólíkindum að engin skuli beita sér fyrir því á Alþingi að 
tekið verði á þessari meinsemd. 

Stjórnvöld verða að tryggja það að fyrirtæki sem rekin eru á heiðar-
legan hátt fá að njóta sín og vaxa. Halda ekki  hlífðarskyldi yfir þeim 
sem eru með óheiðarlegan ásetning í fyrirtækjarekstri og í sumum 
tilfellum  hafa mest út úr sínum óheiðarlega rekstri.

VM hefur bent á að til að bæta kjör í vél- og málmtækni verði að 
taka á mörgum utanaðkomandi þáttum í umhverfi atvinnugrein-
anna. Við horfum þannig á málin að margar byltingakenndar breyt-
ingar þurfi að gera sem síðan muni skila sér í aukinni framlegð og 
ásættanlegum dagvinnulaunum. Við viljum komast í beinar við-
ræður við atvinnurekendur í starfgreinum okkar félagsmanna á fag-
legum forsendum. Við erum þeirrar skoðunar að samræmd launa-
stefna er gjaldþrota, hún er búin að rústa taxtakerfi félagsmanna VM. 
Við erum þeirrar skoðunar að svigrúm atvinnugreina til sjálfstæðra 
kjarasamningsgerðar og aukinnar framlegðar, rúmist vel innan hug-
mynda um að tryggja stöðuleika og lága verðbólgu.  

Mistakist okkur að koma þessu á mun það hafa mjög alvarlegar 
afleiðingar fyrir alla, bæði fyrirtæki og launafólk.  Það mun enda í 
átökum sem geta valdið samfélaginu miklu tjóni, því er betra að við-
urkenna stöðuna strax og finna lausnir út frá henni.

Miklar og hraðar breytingar eru að verða í útgerð þessi misserin. 

Frystitogurum er að fækka og útgerðir að fara yfir 
í það að landa fiskinum í eigin fiskvinnslur. Það er 
ekki flókin skýring á þessari þróun, verðmyndunar-
kerfi sem við höfum í dag tryggir það að hráefnis-
verð á fiski er mjög lágt, þannig að hægt er að stýra 
því hvar hagnaðurinn er tekinn. Fyrirkomulag út-
gerðar og fiskvinnslu á Íslandi er með þeim hætti 
að í raun gæti verið ein ríkisútgerð sem sæi um að 
veiða og vinna allan fiskinn og selja fiskafurðirn-
ar.  Ef það væri þannig þá væri mikill áróður gegn 
svoleiðis einokun og spillingu. En hvernig er þetta í 
raun í nafni einkarekstrar hér á landi?

Útgerðarfyrirtækið á kvótann, það á skipið sem 
veiðir fiskinn og  fiskvinnsluhúsið sem vinnur 

aflann. Það á líka fyrirtækið sem selur afurðirnar, það 
er í útrás erlendis og á því sölufyrirtækið sem kaupir afurðirnar. Allt 
er á sömu hendi og það stýrir verðmyndun í allri keðjunni og einnig 
hvar  best er að taka hagnaðinn út og þar með getur það einnig stýrt 
því sem skilar sér til samfélagsins. Með þessu fyrirkomulagi er einn-
ig möguleiki að stýra því hvað mikið af afurðarverðinu skilar sér til 
Íslands og hverju er haldið eftir erlendis. 

Ef einhver getur kallað þetta markaðsdrifinn rekstur í samkeppn-
isumhverfi þá kalla ég eftir að sá einstaklingur gefi sig fram. 

Það er sama hvort talað er um daglaunataxtakerfi eða verðmynd-
unarkerfi á fiski, þar sem félagsmenn VM starfa, þetta eru í báðum til-
fellum handónýtt kerfi sem halda aftur af eðlilegri og réttri launaþró-
un. 

Hver er að tala um lýðræðislegt og opið samfélag á Íslandi þar sem 
markaðsdrifið hagkerfi á að skila þegnunum sem mestum lífsgæðum 
og sem bestum kjörum?

Það blasir við okkur sú staðreynd að það virðist ekki skipta neinu 
máli hvaða pólitísku öfl við kjósum til að stýra landinu. Þó að við 
fáum að sjá mikill átök og skoðanarágreining í fjölmiðlum, þá virð-
ist það vera þegjandi samkomulag á milli allra þessara mismunandi 
pólitísku afla að halda hlífðarskyldi yfir spillingunni og svindlinu 
sem viðgengst í samfélaginu. Þar standa þeir saman og sýna að með 
samstöðunni er hægt að tryggja málum framgang, það versta er að 
það er aðeins fyrir fáa útvalda.

Það bíða okkar mörg spennandi og krefjandi verkefni við að reyna 
að taka á þessum málum með það að markmiði að bæta kjör okkar 
félagsmann til sjós og lands.  

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM

Við stöndum á tímamótum

idan@idan.is
www.idan.is

Símenntun í iðnaði 
Hugaðu að þinni símenntun og kynntu þér fjölbreytt námskeið sem í boði eru.

• Ál og álsuða
• Bilanagreining kælikerfa
• CNC - stýrðar iðnvélar
• Hljóð og hljóðdeyfing
• Iðntölvustýringar
• Kerrusmíði
• Kælitækni  
• Logsuða - MIG/MAG suða
• Óskaðlegar prófanir NDT

• Pinnasuða 
• Rafmagnsfræði
• Rennismíði og fræsing
• Stillingar loftræstikerfa
• Suðuþjálfun í fyrirtækjum
• TIG-suða
• Uppbygging loftræstikerfa
• Vökvatækni
• Þrýstiloftskerfi

NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS
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Ál gefur okkur einstaka möguleika til að tryggja undirstöður 
atvinnulífs í landinu. Alcoa Fjarðaál hefur í starfsemi sinni mark
visst unnið að því að ná jafnvægi milli 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 og  
komandi kynslóðir.

Öflug starfsemi og náttúruvæn

Fyrir samfélagið

Starfsmaður Alcoa, Hinrik Þór 
Oliversson, dorgar á Eskifjarðarbryggju 
með dóttur sinni, Ásdísi Iðu. 
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Ný leiktæki á 
laugarvatni
Ný leiktæki hafa verið sett upp á 
orlofssvæði VM á Laugarvatni.

Þessi myndarlegi kastali hefur 
nú verið tekinn í notkun og á ef-
laust eftir að kæta margar litlar 
sálir á meðan dvöl á orlofssvæðinu 
stendur.

félagavefur VM

Á félagavef VM hefur félagsmaður aðgang að upplýsingum 
um iðgjaldaskil atvinnurekanda, réttindastöðu sína hjá 
félaginu ásamt aðgengi að yfirlitum yfir greiðslur sem hann 
hefur fengið frá félaginu og aðgang að rafrænum skjölum 
félagmanns. Á félagavefnum er einnig hægt að skoða yfirlit 
yfir laus orlofshús, bóka og greiða fyrir orlofshús, nálgast 
leigusamninga og skoða stöðu orlofspunkta.

Gott væri ef félagsmenn létu vita um breytt netföng og 
símanúmer, svo hægt verði að koma til þeirra upplýsingum 
í vefpósti eða hafa samband og koma til þeirra upplýsingu 
þegar þeir nýta orlofshús félagsins.

Aðgengi að félagavefnum er á heimasíðu VM – www.vm.is. 
Þar er sótt um aðgang að félagavefnum. Smellt er á krækju 
sem heitir FÉLAGAVEFUR og birtist þá eftirfarandi mynd. 
Þar er smellt hnappinn <innskráning>, en þeir sem ekki hafa 
aðgang smella þá hnappinn <sækja um aðgang að vef>.

Aðgangur sem þessi er mikilvægur til fylgjast með skilum 
atvinnurekanda á iðgjöldum, en þau veita ýmis réttindi. 
Vert er að minna á að lífeyrissjóðirnir bjóða uppá samskonar 
aðgang í gegnum vefsíðuna www.lifeyrisgattin.is. 

VÖNDUÐ EIGNASTÝRING
STJÓRNAST AF MARKMIÐUM 
VIÐSKIPTAVINARINS

Einkabankaþjónusta Arion banka veitir einstaklingum, fyrir- 
tækjum, sjóðum og stofnunum víðtæka fjármálaþjónustu sem 
sniðin er að þörfum hvers og eins.

  Þinn eigin viðskiptastjóri sem mótar með þér fjárfestingar- 
  stefnu og sér um þitt eignasafn.
   Sterk tengsl við viðskiptastjóra með símtölum, tölvupósti 
  og reglulegum fundum.
  Ítarlegt yfirlit um stöðu og ávöxtun á þriggja mánaða fresti.
  Öll almenn bankaþjónusta á hagstæðum kjörum.

Pantaðu viðtal við viðskiptastjóra í síma 444 7410 eða sendu 
póst á einkabankathjonusta@arionbanki.is og komdu þínum 
fjármálum í hagstæðari farveg.

ARION EINKABANKAÞJÓNUSTA

STEFNAN RÆÐUR
ÁFANGASTAÐNUM
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Íslandsmótið í málmsuðu var haldið í Borgarholtsskóla laugardag-
inn 9. nóvember sl. og hófst keppnin kl 8:00 og stóð til kl 12:00. 
Landvélar ehf. var aðalstyrktaraðili keppninnar.

Keppt er í sex suðuaðferðum til Íslandsmeistara, en þær eru: Pin-
nasuða, Mag suða svart, Tig suða svart, Logsuða, Tig suða ryðfrítt og 
Mag suða ryðfrítt. Þetta var í nítjánda sinn sem keppnin var haldin 
og voru sautján keppendur skráðir til leiks.

Í fyrsta sæti, líkt og tvö síðustu ár, var Hlynur Guðjónsson frá 

Teknís ehf, vert er að taka fram að þetta er fjórða skiptið sem Hlynur 
vinnur íslandsmeistaratitilinn oftast allra.

1.sæti Hlynur Guðjónsson frá Teknís ehf. 
2.sæti Jóhann Helgason frá Teknís ehf. 
3.sæti  Torfi Þorbergsson frá VHE

VM óskar vinningshöfunum til hamingju með sigurinn.

íslandsmótið í málmsuðu 2013



Trausti er giftur Kristínu Árnadóttur, bókara, og eiga þau sína dótt-
urina hvort og eru þær báðar komnar með fjölskyldur í dag. „Ég er 
sveitamaður, fæddur í Skorradal og fór í Reykholt eftir barnaskólann. 
Eftir það lá leiðin í bifvélavirkjun en mig langaði að læra meira og fór 
því í Vélskólann í Reykjavík.“ Eftir námið langaði Trausta til að prófa 
kennslu og var hann um hríð kennari á Hvanneyri. „Sjórinn togaði 
hins vegar í mig og ég sigldi hjá Nesskipum í  fimm ár,“ segir Trausti. 
Hann fór síðan í land og vann fyrst í súrefnisverksmiðju Ísaga og svo 
tvö ár hjá Frostverki  við uppsetningar og viðgerðir á kælikerfum. Dag-
inn sem Samskip var formlega stofnað, 20.desember 1990, fór Trausti 
hins vegar aftur á sjóinn og hefur hann nú starfað fyrir Samskip sem 
vélstjóri í nær 25 ár, hin síðustu níu sem yfirvélstjóri á Arnarfellinu.

Trausti segir að fyrir fjölskylduna hafi sjómannslífið bæði kosti og 
galla. Miklu muni um tveggja manna kerfið sem komst á og nú sé allt 
annað að skipuleggja sig. „Ég sigli tvo túra og hver túr er tvær vikur, 
síðan er ég tvo túra heima. Auðvitað gerist það alltaf að maður missi 
af mikilvægum hlutum en það eru auðvitað góð frí á móti.Tæknin hef-
ur líka breyst mikið og eftir að netsambandið kom getum við verið í 
sambandi hvenær sem er. Fyrst þegar maður byrjaði var það kannski 
einu sinni í viku í talstöð að maður gat talað við fjölskylduna!“

Spurður um stöðu vélstjórastéttarinnar segir Trausti að það vanti 
sárlega þjálfunarstöður fyrir unga vélstjóra og fyrirtæki þurfi að huga 
að því að þjálfa mannskap. „Þegar fleiri voru í áhöfn voru líka fleiri 
þjálfunarstöður og þá var auðveldara að ná sér í siglingartíma til að 
vinna sig upp,“ segir hann. Nú séu komnar meiri kröfur um að ná sér 
í fyllstu réttindi áður en fólk fær stöðu og það sé því nokkuð erfiðara 
að komast af stað núna en var. „Það er reyndar ekki atvinnuleysi í 
stéttinni þar sem meðalaldurinn hefur hækkað. Endurnýjun er hins 
vegar vandamál,“ segir hann. Ágætis aðsókn sé að skólunum en það 
höfði einfaldlega síður til ungs fólk í dag að vinna sem vélstjórar á 
sjó. Tækifærin fyrir unga og hæfileikaríka vélstjóra séu mun fleiri í 
dag og margir sjái meiri möguleika á að vinna í landi. Þá sé útskrifað 
fólk sem fari á sjó ekki að skila sér í fraktina enda séu möguleikarnir 
á góðum tekjum meiri á fiskiskipum, einkum og sér í lagi á stærri tog-
urum. „Á frökturum veit maður hins vegar að hverju maður gengur 
og þar eru komnir fastlaunasamningar. Hér áður fyrr byggðist þetta 

mikið á yfirtíð en nú veit maður með hverju má reikna. Það var mik-
ill kostur þegar það komst á.“ Trausti segir að vélstjórastarf í skipi 
sé ekki mikil óþrifavinna í dag, vélarrúmið og skipið í heild sinni sé 
orðið auðveldara í umgengni. Tæknin hafi þróast mikið og viðgerðar-
vinnan sé líka orðin minni en áður. Þetta fari þó auðvitað eftir skip-
um og hvort þau séu gömul eða nýleg. Öll efni hafi líka batnað mikið 
og menn séu orðnir meðvitaðri um áhættur og nauðsyn hlífðarfatn-

Endurnýjun
Er vandamál
Trausti Ingólfsson er yfirvélstjóri á Arnarfellinu, fraktskipi Samskipa sem skráð er í Færeyjum og 
hefur starfað hjá fyrirtækinu í tæp 25 ár. Hann segir brýnt að huga að réttindamálum áhafna skipa 
sem skráð eru erlendis sem og endurnýjun stéttarinnar. Of fá störf séu í boði fyrir unga vélstjóra.

Hjá Samskipum t.d eru tvö skip skráð 
erlendis og fjögur hjá Eimskip mönnuð 
Íslendingum  en að auki er fjöldi 

vélstjóra að vinna erlendis, margir á 
norskum skipum. Þetta fólk er ekki að borga trygg-
ingagjald og því á það ekki rétt á ýmissi þjónustu.“ 
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aðar. „Áður fyrr voru t.d skiptar skoðanir á nauðsyn þess að nota 
heyrnarskjól en í dag er það orðinn sjálfsagður hlutur,“ segir hann.

félagsleg réttindi skipta miklu máli
Nú er það svo að menn sem vinna á skipum sem skráð eru erlendis hafa 
verið að lenda í ýmsum vandræðum í kerfinu hérlendis, t.d hvað varðar 
atvinnuleysisbætur og fæðingarorlof. Trausti segir að þetta sé auðvitað 
mjög bagalegt þar sem svo margir Íslendingar vinni á þannig skipum. 

„Hjá Samskipum t.d eru tvö skip skráð erlendis og fjögur hjá Eimskip 
mönnuð Íslendingum  en að auki er fjöldi vélstjóra að vinna erlendis, 
margir á norskum skipum. Þetta fólk er ekki að borga tryggingagjald 
og því á það ekki rétt á ýmissi þjónustu.“ Hann segir að mjög erfitt hafi 
verið að fá skýr svör frá hinu opinbera í gegnum tíðina um hvaða rétt-
indi fólk í þessari stöðu hefði. „Við höfum fulllan aðgang að heilbrigðis-
kerfinu en atvinnuleysisbætur, fæðingarorlof og annað slíkt eigum við 
ekki rétt á því fyrirtækið borgar ekki tryggingagjald. Fólk fer til dótt-
urfélaga skipafélaganna og er þar launamenn og greiða skatt þar. Við 
hjá Samskip erum t.d skráðir hjá Samskip í Færeyjum en hjá Eimskip er 
þetta meira eins og starfsmannaleiga. Það er því mikið af Íslendingum 
sem vinna erlendis á alls kyns kjörum.“ Trausti segir þessi mál hafi oft 
verið rædd við gerð kjarasamninga en vinnuveitendur taki ekki vel í að 
endurskoða þessi mál. „Það þarf hins vegar að halda þessu vakandi. 
Að hafa engan tekjurétt í fæðingarorlofi og engan rétt á atvinnuleysis-
bótum, svona hlutir skipta miklu máli þegar ungt fólk er að velja sér 
starf.“ Hann segir að við gerð samninga eigi auðvitað að leggja áherslu 
á launahækkanir því auðvitað vilji allir meiri laun. „Það er jú eðlilegt 
að miða sig við nágrannalöndin, við erum að keppa á sama markaði. 
Félagsleg réttindi skipta þó miklu máli líka og þau þarf að skoða mjög 
vel. Í viðræðum þyrfti því að mínu mati að leggja áherslur á betra um-
hverfi fyrir yngra fólk og að skoða sérstaklega tryggingakerfið og trygg-
ingagjaldið. Það þarf að laga þessi mál.“

Þörf á að breyta skráningunni
Trausti segir íslensku alþjóðaskráninguna sömuleiðis vera mikið 
vandamál, hún sé einfaldlega ekki samkeppnisfær eins og hún er í dag 
og virki ekki. „Það eru annmarkar á henni og fyrirtæki hafa ekki séð 
sér hag í að skrá skip sín í íslensku alþjóðaskráningunni. Reglur um 

t.d skráningu áhafna og launaþátt hindra það.“ Hann segir málið vera 
flókið. „Íslensk stjórnvöld þyrftu að hafa meiri skilning á þörfinni á að 
samræma skráninguna alþjóðaskráningum annarra, t.d skráningun-
um í Færeyjum og Danmörku. Þar fá útgerðirnar t.d hluta af skattinum 
endurgreiddan frá stjórnvöldum. Lágmarkslaun eru sömuleiðis lægri 
en í íslenska kerfinu. Hvoru tveggja er mjög heillandi fyrir útgerðar-
menn.“ Trausti segir þó að því sé hins vegar ekki að neita að það sé ekki 
samstaða hjá sjómannafélögum um þetta mál. Ákveðnar stöður færu 
burt því þetta myndi breyta forsendum mönnunar á skipunum. „Þeir 
sem eru á móti breytingum segja að íslensk lög eigi að gilda um kaup 
og kjör en þetta er bara spurning um að ná sér í ódýrara vinnuafl eins 
og við sjáum allt í kringum okkur. Það vilja allir fá hlutina ódýrari og þá 
skiptir flutningskostnaður máli eins og allt annað. En þessu verður að 
breyta, það koma engin skip til landsins öðruvísi.“ Það sé þó lítill skiln-
ingur hjá hinu opinbera hvað þetta varði og virðist vera lítill áhugi á að 
reyna að halda störfunum hjá Íslendingum. „Eðlilega skiptir það miklu 
máli að það sé samstaða hjá sjómönnunum sjálfum en umræðan hefur 
verið í gangi í 30 ár en ekki skilað neinni niðurstöðu enn, því miður. En 
ef við viljum fá þessi skip heim þá þýðir ekki að stinga höfðinu í sand-
inn, það þarf að taka á þessum málum.“

„Daginn sem Samskip var formlega stofnað, 20.desember 1990, fór Trausti hins vegar aftur á sjóinn og hefur hann nú starfað fyrir Samskip sem vélstjóri í 
nær 25 ár, hin síðustu níu sem yfirvélstjóri á Arnarfellinu.“
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„Þeir sem eru á móti breytingum segja að íslensk lög eigi að gilda um kaup 
og kjör en þetta er bara spurning um að ná sér í ódýrara vinnuafl eins og við 
sjáum allt í kringum okkur.“



Skipta um 
nafn og Skilja 
Skuldirnar 
Eftir
ríkisstjórnin 
lofar aðgerðum gegn  
kennitöluflakki sem 
kostar milljarða á ári.
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E
kkert fékkst upp í 687 milljóna króna kröfur í þrotabú 
félagsins K2010 ehf. Félagið hét áður  Keiluhöllin ehf. 
og var stofnað um rekstur Keiluhallarinnar í Öskjuhlíð. 
Tæpt ár er síðan annað félag tengt Keiluhallarrekstrin-
um fór í þrot með skiptalokum á félaginu Öskjuhlíð ehf. 
Öskjuhlíð ehf. átti á sínum tíma um 40% hlut í Keiluhöll-

inni á móti félaginu Aðhald ehf. Ekkert fékkst upp í kröfur við gjald-
þrot og námu þær um 385 milljónum  króna. 

Forveri félagsins K2010, sem nú er farið í þrot, var Keiluhöllin ehf. 
Nafni félagsins var breytt árið 2010 en á sama tíma tók félagið Allir 
Saman ehf. upp nafnið Keiluhöllin ehf. Keiluhöllin  ehf. hefur nú tek-
ið yfir rekstur Keiluhallarinnar eftir þrot fyrrnefndra félaga. Öll eru 
fyrrnefnd  félög, beint og óbeint, í eigu sömu eigendanna.“

Dæmið hér að ofan er bara eitt margra sambærilegra. Það er þekkt 
að fólk stundar að skipta um nöfn á félögum, setja þau í gjaldþrot og 
halda síðan eignum og rekstri en á nýrri kennötlu. Sú staðreynd er 
alvöru mál. Og kostar samborgarana og samfélagið mikla peninga.

Vandinn er þekktur. Á vef atvinnuvegaráðuneytisins má lesa þetta. 
„Oftast er þó átt við misnotkun eigenda í skjóli takmarkaðrar ábyrgðar. 
Felst það í stofnun fyrirtækis í sama atvinnurekstri og það félag sem 
hefur verið úrskurðað gjaldþrota til að losa undirliggjandi rekstur 
undan fjárhagslegum skuldbindingum en viðhalda samt eignum. 
Í slíkum tilvikum sitja birgjar, ríkissjóður og launþegar eftir með 
kröfur sem ekki fást greiddar og aðrir verða að standa undir t.d. með 
framlögum í ábyrgðarsjóð launa, hærra vöruverði o.s.frv.“ 

29 gjaldþrot á 7 árum
Þetta er kannski mergurmálsins. Aðferðir þessa fólks kostar. En hver 
er kostnaðurinn. Skoðum aðeins hver borgar launin fyrir þau sem 
svíkjast undan.

Tölur frá Ábyrgðasjóði launa sýna að sjóðurinn hefur undanfarin 
ár greitt út sem nemur hátt í tveimur milljörðum ár hvert, en vert er 
að taka fram að Ábyrgðasjóður launa  hefur bæði þak á fjárhæð og 
tímabil ábyrgðar þannig að ætla má að óbætt tjón  launafólks og líf-
eyrissjóða sé talsvert án þess að hægt sé að tilgreina það  nákvæm-
lega. Þá bætir Ábyrgðasjóður launa alls ekki allar kröfur sem varða 
kjör  launafólks. Jafnframt er vert að minna á í þessu samhengi að 
Ábyrgðasjóður launa er  fjármagnaður með tryggingagjaldi og því 
má ætla að minni fjárútlát úr honum skapi  rými til lækkunar trygg-
ingagjaldsins. En tökum eftir, tvö þúsund milljónir á ári eru miklir 
peningar, en það er samt ekki allt. Tjónið er meira, einsog sagt var 
hér að framan.

Fyrir þau fyrirtæki sem standa sig, og borga hátt tryggingargjald, 
þurfa þess vegna að standa að hluta undir launagreiðslum sem óá-
byrgt fólk hefur stofnað til. 

En getur það verið svo að sama fólk reki hvert fyrirtækið á eftir 
öðru í þrot og stofni síðan önnur og haldi áfram, oft einsog ekkert hafi 
í skorist. Já heldur betur. Á töflu eitt sést þetta greinilega. Þar sést að 
sá sem á metið er með 29 gjaldþrot að baki á aðeins sjö árum. 

En hvernig er þetta hægt, hvernig gerist þetta, og þykir þeim sem 
gera þetta ekkert að þessu háttarlagi.

„Kennitöluflakk er ekki ólöglegt. Kennitöluflakk er ekki einu sinni 
siðlaust,“ skrifaði Friðjón Björgvin Gunnarsson, eigandi netverslun-
arinnar buy.is á vefsvæði  Verðvaktarinnar.

DV vakti athygli á starfsemi Friðjóns eiganda netverslunarinnar 
buy.is, og blaðið segir hann hafa skipulega fært starfsemi netversl-
unarinnar buy.is á milli kennitalna á undanförnum árum til þess að 
losna við að greiða aðflutningsgjöld. Starfsemi buy.is felst að mestu í 
sölu raftækja en þegar þau eru flutt inn þarf að greiða af þeim tolla og 
virðisaukaskatt eða svokölluð aðflutningsgjöld. Er nú svo komið að 
ýmis félög sem tengjast Friðjóni samkvæmt fyrirtækjaskrá skulda um 
50 milljónir króna í opinber gjöld,“ sagði í DV.

Sjónarmið Friðjóns eru merkileg. Og dýr. En hvers vegna er þetta, 
gerum við litlar eða jafnvel engar kröfur til þess fólks sem stofnar fyr-
irtæki með takmarkaðri ábyrgð? Skoðum það betur síðar.

116 milljarðar á 11 mánuðum
En hvert er tjónið, hvaða eignir finnast í gjalrotabúum fyrirtækja?

Fjöldi einstaklinga sem tengjast gjaldþroti  
félaga 7 ár aftur í tímann talið frá 9. apríl 2013

Rekstrarsöguskrá  Einstaklingar  Einstaklingar  Hlutfall
(fjöldi gjaldþrota)   á vanskilaskrá  

1 7566 2984 39.40%
2 1528 870 56.90%
3 436 288 66.10%
4 162 110 67.90%
5 68 52 76.50%
6 37 32 86.50%
7 21 13 61.90%
8 11 7 63.60%
9 4 2 50.00%
10 7 5 71.40%
11 2 1 50.00%
12 2 0 0.00%
13 1 1 100.00%
14 1 1 100.00%
15 1 1 100.00%
17 1 0 0.00%
20 1 0 0.00%
22 2 2 100.00%
29 1 1 100.00%

Oftast er þó átt við misnotkun eigenda í 
skjóli takmarkaðrar ábyrgðar. Felst það í 
stofnun fyrirtækis í sama atvinnurekstri 

og það félag sem hefur verið úrskurðað 
gjaldþrota til að losa undirliggjandi rekstur undan 
fjárhagslegum skuldbindingum en viðhalda samt 
eignum. Í slíkum tilvikum sitja birgjar, ríkissjóður og 
launþegar eftir með kröfur sem ekki fást greiddar 
og aðrir verða að standa undir t.d. með framlögum í 
ábyrgðarsjóð launa, hærra vöruverði o.s.frv.



14 T í M a r i T  V M     M a r s  2 0 1 4    

Til að við áttum okkur á samfélagslegu tjóni vegna gjaldþrota fé-
laga með takmarkað ábyrgð má setja setja það í samhengi við þá 
staðreynd að heildarupphæð lýstra krafna í þau 995 þrotabú félaga 
sem uppgjöri var lokið á á tímabilinu 1. mars 2012 til 24. janúar 2013, 
var tæpir 166 milljarðar, en heimtur einungis rúmar 5,2 milljarðar, 
eða um 3,14%. Sambærilegar tölur fyrir tímabilið 1. mars 2011 til 29. 
febrúar 2012, voru 1.236 þrotabú með lýstar kröfur upp á tæpa 236 
milljarðar, en heimtur einungis tæpir 2,7 milljarðar, eða um 1,13%. 
Á þessu tæplega tveggja ára tímabili voru þannig lýstar kröfur rúm-
ir 400 milljarðar og af þeim innheimtust tæpir 8 milljarðar. Hér er 
um hreint ótrúlegar upphæðir að ræða í ljósi þess að eignir félaga 
eiga að ganga upp í skuldir þeirra við slit. „Eignabruni“ upp á yfir 
97% getur ekki bent til annars en að í miklu mæli hafi viðkomandi 
eignum verið skotið undan.  Sem sagt, 116 milljarðar hafa tapast á 
innan við ári.

Alþýðusamband Íslands hefur unnið merka skýrslu um 
kennitöluflakk og er þessi grein mikið byggð á henni. Þar segir 
meðal annars: „Fyrstu 7 mánuði ársins 2013 var fjöldi nýskrán-
inga 1.169, en það er 10,5% aukning frá sama tíma í fyrra þegar 
1.058 fyrirtæki voru skráð. Má því ætla að núverandi fjöldi félaga 
með takmarkaða ábyrgð (hf. og ehf.) hafi fest sig í sessi og haldi 
áfram að aukast að óbreyttu. Þegar haft er í huga að alls eru á 
íslenskum vinnumarkaði um 188.000 einstaklingar er ljóst að að 
þessi mikli fjöldi félaga með takmarkaða ábyrgð kallar á sérstaka 
skoðun.“

Hvað er til ráða? Einsog komið hefur fram hér að framan virðist 
fólk geta stofnað félög, aftur og aftur, og haldið sama rekstri, nafni 
og jafnvel viðskiptum. 

Aðgerða er þörf 
ASÍ bendir á leiðir til úrbóta. Og segir meðal annars. „Kennitöluflakk 
og misnotkun á félögum (hf./ehf.) með takmarkaða ábyrgð hefur al-
varleg og víðtæk áhrif fyrir samfélagið allt, atvinnulífið og launafólk 
og veldur þannig miklu samfélagslegu tjóni fyrir.

Starfsmenn sem eiga útistandandi launakröfur á hin gjaldþrota fé-
lög auk þess að tapa starfi sínu og margvíslegum réttindum.

Fyrirtæki í hliðstæðum rekstri, og starfsmenn þeirra, sem standa 
skil á sínu en búa við skekkta samkeppnisstöðu vegna þeirra sem 
hafa rangt við. 

Birgja sem fá ekki greidda sína vöru og þjónustu og geta vegna 
ruðningsáhrifa slíks tjóns, sjálfir orðið gjaldþrota.

Sameiginlega sjóði landsmanna sem verða af tekjum sem skipta 
a.m.k. tugum milljarða á hverju ári. Tekjum sem nýta mætti til að 
bæta heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfi svo dæmi séu tekin. Árið 
2012 voru á Íslandi skráð 31 þúsund fyrirtæki með takmarkaða ábyrgð 
og fer þeim fjölgandi. Takmörkuð ábyrgð vísar til þess að sá/þeir sem 

Fyrstu 7 mánuði ársins 2013 var fjöldi 
nýskráninga 1.169, en það er 10,5% 
aukning frá sama tíma í fyrra þegar 

1.058 fyrirtæki voru skráð. Má því ætla 
að núverandi fjöldi félaga með takmarkaða ábyrgð 
(hf. og ehf.) hafi fest sig í sessi og haldi áfram að 
aukast að óbreyttu. Þegar haft er í huga að alls eru á 
íslenskum vinnumarkaði um 188.000 einstaklingar 
er ljóst að að þessi mikli fjöldi félaga með takmarkaða 
ábyrgð kallar á sérstaka skoðun.
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að félaginu standa taka ekki á sig aðra skuldbindingu en þá að greiða 
tiltekna fjárhæð við stofnun félagsins. Að öðru leyti eru þær skuld-
bindingar sem gerðar eru í nafni félagsins á ábyrgð þess, ekki eig-
endanna. Dæmi eru um að einn og sami einstaklingurinn hafi farið 
með 29 félög í gjaldþrot á sjö ára tímabili.

Samkvæmt gögnum Creditinfo skiluðu einungis 22% félaga árs-
reikningi á réttum tíma árið 2011. Mikil fylgni er á milli þess að skila 
ekki ársreikningi og að vera í vanskilum því 72% þeirra fyrirtækja, 
sem ekki hafa skilað ársreikningi 2011, eru á vanskilaskrá.Á grunni 
víðtækrar upplýsingasöfnunar og greiningar á kennitöluflakki og 
skaðlegum afleiðingum þess kynnir Alþýðusamband Íslands tillög-
ur til úrbóta í 16 liðum, þar á meðal þessar: Strangari reglur um hæfi 
einstaklinga til að vera í forsvari fyrir félög með takmarkaða  ábyrgð, 
m.a. að „síbrotamenn“ missi hæfi til að stofna eða að vera í forsvari 
fyrir félag með takmarkaða ábyrgð í tiltekinn tíma.

n Sátt  vegna skattalagabrota leiðir til missis hæfis á sama hátt 
 og dómur fyrir refsiverðan verknað gerir nú.

n Krafa um aukið hlutafé við stofnun félags með takmarkaða  
 ábyrgð og tryggt að það sé greitt.

n Skilyrði sett að þeir sem eru í forsvari fyrir félag með takmarkaða  
 ábyrgð hafi sótt viðurkennt námskeið um rekstur slíkra félaga.

n Heimild fengin til að sekta forsvarsmenn félaga sem standa ekki  
 skil á ársreikningi.

n Komið verði upp miðlægri rafrænni skráningu á eignarhaldi í  
 félögum.

Skaðinn er mikill
Í samantektinni hér að framan og í ýtarlegri skýrslu sem ASÍ 
vann um kennitöluflakk, kemur upp í huga manns í hvers-
konar samfélagi við búum. Ef tekinn væri saman skaði sam-
félagsins af kennitöluflakki og undanskotum frá skatti væri 
rekstur ríkissjóðs trúlega lítið vandamál ef allri þeir fjár-
munir skiluðu sér þangað. Hvers vegna þingmenn fylkja sér 
ekki saman um að stoppa þessa spillingu, skilur maður ekki, 
þarna ættu þeir að geta staðið saman og gert eitthvað af viti. 
Af hverju ekki eru settar einfaldar reglur til að stoppa þetta 
eins og aðrar siðaðar þjóðir virðast vera búnar að gera?

Hverjum eru pólitísku öflin að halda hlífðarskildi yfir með 
því að taka ekki á þessu? 

Öll þau vandamál og skaðinn sem af þessu hlýst er svo 
mikill að ekki er rúm til að fara mjög ítarlega í þau hér. Í þeirri 
heildarvinnu sem við höfum unni hjá VM varðandi hvaða 
þætti þarf að taka á til að bæta kjör okkar félagsmanna, þá er 
kennitöluflakk einn af þeim þáttum, sem halda niðri launum 
með undirboðum. Koma í veg fyrir að fyrirtæki nái að verð-
leggja sig rétt, efla sig og þróa. Kennitöluflakk er einn af þeim 
þáttum sem við verðum að útrýma úr samfélaginu til að ná að 
bæta kjörin.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM.

n Takmörk verði sett á nafnabreytingar félaga með  
 takmarkaða ábyrgð.

n Girt verði fyrir heimildir aðila sem eru tengdir félögum með  
 takmarkaða ábyrgð til að taka fé út úr félaginu með lánum eða  
 öðrum hætti.

n Settar verði viðmiðunarreglur um hvenær „meintar“  
 skuldbindingar vegna félaga með takmarkað ábyrgð flytjast yfir  
 á forsvarsmennina.

n Heimild til að framkvæma slit á „óvirkum“ félögum verði flutt 
 og  fylgt eftir af festu. Opinberir aðilar marki sér heildstæða  
 stefnuum aðkomu sína sem kröfuhafi að þrotabúum félaga með  
 takmarkaða ábyrgð.“ 
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SANDBLÁSTUR & MÁLMHÚÐUN

Ferro Zink hf. l   www.ferrozink.is  l  ferrozink@ferrozink.is
 l   Árstíg 6  l  600 Akureyri  l sími 460 1500

 l  Álfhellu12-14  l  221 Hafnarfjörður  l  sími 533 5700

Samskipti VM vegna einstakra félagsmanna sinna við hina ýmsu 
atvinnurekendur hafa yfirleitt verið góð, en þó með einstaka und-
antekningum og skal hér sagt frá einni slíkri. 

Málavextir eru þeir, að einn félagsmaður réðst til starfa hjá fyr-
irtækinu Íslandslyftur ehf. og starfaði þar í þrjú ár. Fólst vinna 
hans aðallega í því að vinna við uppsetningu og viðhald á lyft-
um. Hann taldi sig vera vanhaldinn í launum og snéri sér því til 
stéttarfélags síns, VM, sem krafði fyrirtækið  um vangreidd laun, 
þar sem ekki hefðu verið greiddar umsamdar launahækkanir eða 
laun fyrir bakvaktir auk orlofs. 

Þar sem fyrirtækið sá ekki ástæðu að bregðast að neinu leyti við 
erindi VM, hvorki skriflega eða með símtali, þótt ekki væri annað, 
þá  var krafan ítrekuð með öðru bréfi, en engin viðbrögð fást frek-
ar en áður. Var þá krafan send í lögfræðiinnheimtu, en þar sem 
bréfi lögmannsstofunnar var heldur ekki svarað neinu varð ekki 
hjá því komist að höfða mál á hendur Íslandslyftum til innheimtu 
launakröfunnar. 

Í dómsmálinu krafðist fyrirtækið frávísunar vegna aðildar-
skorts, þar sem fyrirtækið héti nú Lyftusmiðjan ehf., sem sami 
eigandi var að. Hafði nöfnum Íslandslyftna og Lyftusmiðjunnar 
verið víxlað og voru þar með bæði komin með nýja kennitölu, eins 
og segir í úrskurði héraðsdóms Reykjaness. „Samkvæmt gögnum 
málsins hafa Íslandslyftur ehf. nú kennitöluna 411211 – 0530 en 
höfðu áður kennitöluna 661000 – 2790. Síðastnefndu kennitöluna 
hefur nú félagið Lyftusmiðjan ehf., sem skráð var 9. desember 
2011 en þann 8. desember 2011 voru Íslandslyftur ehf. skráðar með 
þá kennitölu.” 

Á Íslandslyftur voru komin tvö árangurslaus fjárnám, en engar 
skráðar kröfur á Lyftusmiðjuna, sem kann að hafa verið tilefni 
þess að víxlað var nöfnum og kennitölum. Varð því að höfða nýtt 
dómsmál og nú á hendur Lyftusmiðjunni, sem dæmd var til að 
greiða launakröfuna ásamt málskostnaði. Var fyrirtækinu í kjöl-
farið send greiðsluáskorun, sem var hunsuð, eins og allar tilraun-

ir, sem gerðar höfðu verið áður til að fá fram einhver viðbrögð fyr-
irtækisins. Ekki treysti félagsmaðurinn sér til þess kostnaðarins 
vegna að láta framkvæma fjárnám og fara síðan með Lyftusmiðj-
una í gjaldþrot til þess að freista þess að fá kröfu sína greidda eða 
a.m.k að eiga þess kost að fá launakröfu sína greidda úr Ábyrgðar-
sjóði launa í samræmi við reglur sjóðsins.

Það er einkum tvennt sem þetta einstaka mál vekur umhugsun 
um, sem er sem betur fer undantekning í samskiptum VM og fyr-
irtækja, þar sem félagsmenn VM starfa. Annars vegar framkoma 
eiganda þessara fyrirtækja, að virða erindi stéttarfélags allan tím-
ann algerlega að vettugi, framkoma sem getur varla orðið fyrir-
tækinu til framdráttar gagnvart VM síðar meir. Hins vegar þessi 
leikur nafna- og kennitölubreytinga í því skyni ekki síst að skeina 
af sér fjárskuldbindingar, en annars staðar í blaðinu er nánar 
fjallað um slíkar gjörðir.  

Jónas Haraldsson, 
héraðsdómslögmaður

Skipt um kennitölu 

Samkvæmt gögnum málsins hafa Ís-
landslyftur ehf. nú kennitöluna 411211 – 
0530 en höfðu áður kennitöluna 661000 

– 2790. Síðastnefndu kennitöluna hefur nú 
félagið Lyftusmiðjan ehf., sem skráð var 9. desember 
2011 en þann 8. desember 2011 voru Íslandslyftur 
ehf. skráðar með þá kennitölu.



17     M a r s  2 0 1 4     T í M a r i T  V M 

GolfMóT VM
Golfmót VM verður haldið á keilisvellinum  
9. ágúst. Ræst verður frá kl. 12:00 – 14:00.

ATH. - Allir þátttakendur verða að hafa skráða forgjöf.
Sett verður forgjöf á þá sem hafa hana ekki.

Þátttökugjald er kr. 3.800

Skráning er hafin í síma 575-9800 eða senda  
tölvupóst á vm@vm.is. Muna að skrá sig tímalega.
Skráningu lýkur þann 6.ágúst.

Tveir heiðursmenn komu á skrifstofu VM þann 4.mars og færðu fé-
laginu listaverk að gjöf eftir Einar Marínó Magnússon. Með Einari 
Marínó í för var Sverrir Axelsson vélstjóri. 

Guðmundur Ragnarsson formaður VM veitti listaverkinu mót-
töku fyrir hönd félagsins. Einar Marínó Magnússon sem starfaði 

lengst af hjá Hitaveitu Reykjavíkur og síðan Orkuveitunni, færði 
VM að gjöf smíðagrip eftir sig, verkið ber nafnið Rokkarnir stöðvast. 
Gangsettir á ný 2014.  

Þetta verk er eitt af mörgum listaverkum sem hann hefur smíðað 
í gegnum tíðina.

VM barst gjöf frá félagsmanni

Á myndinni sést Einar Marínó Magnússon (t.h. á myndinni) afhenda Guðmundi Ragnarssyni formanni 
VM listaverkið, með þeim á myndinni er Sverrir Axelsson (t.v. á myndinni).

Rokkarnir stöðvast. Gangsettir á ný 2014. Eftir 
Einar Marínó Magnússon. 
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Dagana 6. – 8.mars sl. hélt Verkiðn Íslandsmót iðn- og verkgreina í 
Kórnum í Kópavogi en það er viðburður sem haldinn er annað hvert 
ár. Sú nýbreytni var tekin upp í þetta skiptið að keppnin stóð yfir í 
þrjá daga. Tilgangur keppninnar er meðal annars að kynna og vekja 
áhuga grunnskólanemenda á iðn- og verknámi og þeim fjölmörgu 
tækifærum sem nám í þessum greinum býður upp á. Á Íslands-
mótinu takast keppendur á við krefjandi og raunveruleg verkefni 
í samkeppnum sem reyna á hæfni, skipulagshæfileika og fag-
mennsku. Í gegnum tíðina hefur alltaf verið góð stemning á Íslands-
mótunum og var þetta mót engin undantekning. Keppt er í öllum 
greinum skólanna, allt frá snyrtifræði og gullsmíði til málaraiðnar 
og bifvélavirkjunar. Keppendur lögðu sig alla fram og greinilegt að 
mikið er af efnilegum fólki í náminu. Gaman var að sjá að stúlka, 
Rakel Hrönn Sveinsdóttir, frá Iðnskólanum í Hafnarfirði var í þriðja 
sæti í málmsuðu og vonandi er þetta til marks um vaxandi áhuga 
stúlkna á greininni. Er það sömuleiðis von okkar að Íslandsmótið 
hafi kveikt áhuga á að læra iðn- eða verkgrein hjá einhverjum af 
þeim grunnskólanemum sem lögðu leið sína í Kórinn þessa daga. 

íslandsmót iðn- og 
verkgreina í kórnum

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 flugfargjald fram og til baka. 
 

2. Vegna aksturs fram og til baka sem er lengri en sam-
tals 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 gist-
ingu og er greitt samkvæmt taxta ferðakostnaðarnefnd-
ar ríkisins. VM mun einnig semja um afslátt vegna 
gistingu félagsmanna.

Greiðsla ferðakostnaðar vegna aðalfundar VM 

Veiði- og útilegukortið 2014
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Veiði- og útilegukortið 2014

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.

2  0  1  4

00000

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 2014.  
Áfangastaður verður auglýstur síðar.

Skráning hefst 3. júní í síma 575 9800 eða senda tölvupóst á vm@vm.is
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Við getum náð stöðugleika með krónunni, við þurfum ekki að 
ganga í Evrópusambandið til þess. Hversu oft höfum við ekki 
heyrt stjórnmálamenn segja þetta. Samt gengur hvorki né rekur. 
Óstöðguleiki efnahagsmála er meiri hér en víðast annarsstaðar. 
Og ef það er hægt að standast Maastricht-skilyrðin, (e. Maastricht 
criteria, formlega kölluð convergence criteria eða viðmiðanir um 
samleitni), því gerum við það þá ekki? Og hver eru þessi skilyrði. 

Byrjum á byrjuninni. Maastricht-skilyrðin voru innleidd með 
Maastricht-sáttmálanum árið 1992. 

Maastricht-skilyrðin eru skilyrðin sem ríki þarf að fullnægja 
til að geta tekið upp evru sem gjaldmiðil. Efnahagsleg samleitni 
er talin nauðsynleg forsenda þess að unnt sé að taka upp evru 
með árangursríkum hætti. Til að tryggja þessa samleitni þurfa 
þátttökuríkin í Efnahags- og myntbandalaginu að uppfylla 
ákveðin efnahagsleg skilyrði. Skilyrðin lúta að meginþáttum 
efnahagsmála: verðbólgu, vöxtum, stöðugleika í gengismálum 
auk afkomu hins opinbera og skuldum þess.

Þeir íslensku stjórnmálamenn sem eru andsnúnastir því að 
Ísland gangi í Evrópusambandið segja inngöngu þangað ekki 
skilyrði fyrir því að uppfylla Maastricht-skilyrðin. Skoðum 
skilyrðin:

Verðstöðugleiki. Verðbólga skal ekki vera meira en 1,5 pró-
sentum hærri en meðaltal verðbólgu í þeim þremur ESB-löndum 
er hafa hagstæðustu verðbólguþróunina.

Vaxtamunur. Nafnvextir langtímaskuldabréfa skulu ekki vera 
meira en 2 prósentum hærri en langtímavextir í þeim þremur 
ESB-löndum er hafa hagstæðustu verðbólguþróunina.

Stöðugleiki í gengismálum. Ríki skal hafa verið aðili aðgeng-
issamstarfi Evrópu (ERM II) í að minnsta kosti tvö ár án gengis-
fellingar. Gjaldmiðill ríkisins má ekki sveiflast um meira en 
±15% í kringum það miðgildi sem ákvarðað er í ERM II.

Afkoma hins opinbera. Halli á rekstri hins opinbera má ekki 
vera meiri en sem nemur 3% af vergri landsframleiðslu (VLF).

Skuldir hins opinbera. Skuldir hins opinbera mega ekki vera 
meiri en sem nemur 60% af VLF eða að skuldahlutfallið stefni 
nægilega hratt að því marki ef það er hærra en 60%.

og hver er staða Íslands?
Af lestrinum sést strax að okkur vantar nokkuð upp á að uppfylla 
skilyrðin. Ég fann ekki nýrri upplýsingar en frá árinu 2011. Þá 
spurði Margrét Tryggvadóttir, þáverandi alþingismaður um þetta. 

Margrét spurði fyrst:  Uppfyllir Ísland annars vegar verð-
bólguþátt og hins vegar langtímavaxtaþátt Maastricht-skilyrð-
anna? Ef ekki, er þá stefnt að því og með hvaða hætti?

Samkvæmt Maastricht-skilyrðunum skal verðbólga ekki vera 
meiri en 1,5 prósentustigum yfir meðaltali verðbólgu árið áður 

í þeim þremur aðildarríkjum Evrópusambandsins þar sem hún 
mældist minnst. 
Árshækkun samræmdrar vísitölu neysluverðs (HCPI) á Íslandi 
var í desember 5,3%, en meðaltalsverðbólga árið 2011 var 1,56% 
í þeim þremur ESB-ríkjum þar sem verðbólga var minnst. Ísland 
var því töluvert frá því að uppfylla skilyrðið árið 2011.

Það var og. Og þrátt fyrir að verðbólga hafi lækkað hér á landi 
er ljóst að hún er enn talsvert hærri en meðaltalsverðbólga í þeim 
þremur ESB-ríkjum þar sem verðbólga var minnst.

Næst spurði Margrét. Hver hefur afkoma af rekstri ríkissjóðs 
sem hlutfall af vergri landsframleiðslu verið árin 2000–2011? 
Uppfyllir Ísland þátt Maastricht-skilyrðanna um afkomu af 
rekstri ríkissjóðs? Ef ekki, er þá stefnt að því og með hvaða hætti? 

Og svarið var að samkvæmt Maastricht-skilyrðunum skuli 
halli af rekstri hins opinbera ekki vera meiri en 3% sem hlut-
fall af vergri landsframleiðslu í lok ársins á undan. Ef svo er ekki 
þarf hlutfallið að hafa lækkað jafnt og þétt í átt að 3%. Stjórnvöld 
stefna að jákvæðum frumjöfnuði ríkissjóðs árið 2012 og að árið 
2014 verði heildarafkoma ríkissjóðs jákvæð. Halli af rekstri ríkis-
sjóðs er talinn verða 1,2% árið 2012, samkvæmt fjárlögum. Því er 
spáð að hallinn verði –0,1% í árið 2013, en að afkoma ríkissjóðs 
verði orðin jákvæð um 0,9% árið 2014. Sveitarfélög voru rekin 
með 3,4% halla árið 2011, en búist er við því að jöfnuður náist 
árið 2013. 

Og þá var spurt: Uppfyllir Ísland þátt Maastricht-skilyrðanna 
um opinberar skuldir sem hlutfall af vergri landsframleiðslu? Ef 
ekki, er þá stefnt að því og með hvaða hætti?

Og svarið var: Samkvæmt Maastricht-skilyrðunum skulu 
skuldir hins opinbera, þ.e. ríkissjóðs og sveitarfélaga, ekki vera 
hærri en sem nemur 60% af vergri landsframleiðslu í lok ársins á 
undan. Ef svo er ekki þarf hlutfallið að hafa minnkað og stefna í 
60% á ásættanlegum hraða.

Skuldir hins opinbera, án viðskiptaskulda og lífeyrisskuld-
bindinga, námu um 92,8% af vergri landsframleiðslu í lok árs 

Minnsta myntsvæði veraldar:

Eilíf barátta í leit 
að stöðugleika

Skuldir hins opinbera, án viðskipta-
skulda og lífeyrisskuldbindinga, námu 
um 92,8% af vergri landsframleiðslu 

í lok árs 2010 samkvæmt Hagstofunni. 
Gert er ráð fyrir að hlutfallið hafi hækkað í 98,4% 
árið 2011, en taki svo að lækka í 93,2% í lok árs 2012, 
89,4% í lok árs 2013 og 84,8% í lok árs 2014.
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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. 

2010 samkvæmt Hagstofunni. Gert er ráð fyrir að hlutfallið hafi 
hækkað í 98,4% árið 2011, en taki svo að lækka í 93,2% í lok árs 
2012, 89,4% í lok árs 2013 og 84,8% í lok árs 2014.

Samkvæmt þessu næst markmið um skuldir ríkissjóðs ekki 
á spátímanum, en sé tekið tillit til lækkunar hlutfallsins á spá-
tímanum má telja hraða lækkunar skulda um 4,5 prósentustig að 
meðaltali á ári viðunandi.

Og svo að lokum:  Uppfyllir Ísland kröfur sem gerðar eru fyrir 
aðild að gengissamstarfi Evrópu (ERM II)? Ef ekki, er þá stefnt að 
því og með hvaða hætti?

Engar kröfur eru gerðar um aðild að ERM II aðrar en aðild að 
Evrópusambandinu. Ísland er ekki aðili að ESB, en sótti um aðild 
16. júlí 2009 og hófust aðildarviðræður formlega 27. júlí 2010. 
Við aðild að sambandinu gæti Ísland sótt um aðild að ERM II. 
Aðildarríki þurfa að vera í tvö ár í ERM II gengissamstarfinu með 
viðunandi árangri áður en upptaka evru er möguleg.

og hvað þá?
Já, og hvað þá? Auðvitað er markmið allra að ná sem bestum árangri. 
Það gildir jafnt um þau okkar sem slá með orfi og ljá og þau sem slá 
með besta fáanlega búnaði. Það er mikið til í þeim fullyrðingum sem 
segja að þrátt fyrir að krónan hafi rýrnað um 99,5 prósent, miðað við 
danska krónu, frá því hún var tekin upp fer fjarri að það endurspegli 
lífskjör okkar. Þau eru betri en tölurnar gefa til kynna. 

Þá að óstöðugleikanum og ómögulegum afleiðingum hans. Verð-
tryggingin er skítaredding vegna þess að okkur hefur ekki tekist að 
haf hér sama stöðugleika í efnahagsmálum og öðrum þjóðum hefur 
tekist. Þess vegna erum við með tvær krónur, venjulega og verð-
tryggða.

Því horfum við enn og aftur til stjórrnmálamanna í veikri von um 
að þeim takist að kippa þessu í lag. Svo við, þjóðin með minnsta hag-
kerfi veraldar, getum hagað okkur einsog annað fólk.  Og ef ekki, þá 
verðum við að trúa að krónan er ónýt.
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Kjarasamningar VM við SA, sem undirritaðir voru í febrúar síðast-
liðnum, voru samþykktir í allsherjaratkvæðagreiðslu sem lauk þann 7. 
mars. Um var að ræða kjarasamninga VM vegna starfa félagsmanna á 
almennum vinnumarkaði í landi, þ.e. málmiðnaðarmanna, netagerð-
armanna og vélstjóra, auk þeirra sem starfa á samningum félagsins 
við orkufyrirtækin. Kosið var sameiginlega um samningana. Á kjör-
skrá voru 1750 og 369, eða 21,1%, tóku þátt í kosningunni. Já sögðu 
265, eða 71,8% greiddra atkvæða. Nei sögðu 100, eða 27,1% greiddra 
atkvæða og 4 sátu hjá.

upplýsingar um samninginn
Samningurinn sem skrifað var undir þann 20. febrúar byggir á sátta-
tillögu ríkissáttasemjara. Í honum felst eftirfarandi:

Kjarasamningurinn tekur gildi 1. febrúar 2014 og hækka laun um 
2,8% frá þeim tíma.

Fyrir janúarmánuð kemur eingreiðsla kr. 14.600 m.v. fullt starf, 
enda hafi starfsmaður starfað  í janúar og var enn í starfi 1. febrúar 
2014. Upphæðin greiðist hlutfallslega m.v. starfstíma og starfshlutfall 
í janúarmánuði.

Orlofs- og desemberuppbætur hækka samtals um kr. 30.000 til við-
bótar þeim 2,8 prósentum sem áður hafði verið samið um.

Í Almenna kjarasamningi VM við SA verður desemberuppbót árið 
2014 kr. 73.600 og orlofsuppbót kr. 39.500. 

Samningurinn gildir til 28. febrúar 2015.
Samningurinn nær til starfa félagsmanna VM á almennum vinnu-

markaði í landi. 

Nýir kjarasamningar VM við sa 

Félagsmaður VM var ósáttur með örorkumat sem hann fékk 
vegna vinnuslyss.

Eftir mikið málþóf við tryggingarfélagið sem ekki var haggað, 
þá var með stuðningi VM ákveðið að hann færi í svokallað yfirmat.  
Síðan komu reikningarnir frá matsaðilum:

Reikningur 1. 414.150 kr. með vsk. 
Reikningur 2. 414.150 kr. með vsk. 
Reikningur 3. 330.000 kr. með vsk. 
Samtals: 1.158.300 kr. með vsk. 

Hvað mikil vinna liggur á bak við þetta mat er mér ekki 
kunnugt um, ef ég gef mér það að dagurinn hafi dugað hjá 

þessum þrem einstaklingum sem framkvæmdu matið og þeir 
hafi hver um sig verið tíu tíma að, þá leggst tíminn á 38.610 kr.  
Ég þekki aðeins inn á yfirmat, þó það sé á öðru sviði.

Tryggingarfélagið hefur með það að segja að samþykkja  
eða hafna þeim sem framkvæmir yfirmatið. Það er mín skoðun 
að með því að taka þátt í að borga vel og mikið fyrir þessa 
vinnu, eru tryggingarfyrirtækin að búa til ábatakerfi fyrir  
hagstæða niðurstöðu fyrir sig. Ef matsmaður kemur með óhag-
stætt mat fyrir tryggingarfyrirtæki fær hann ekki verkefni 
aftur. Hver skaðar sig með því að missa af svona feitum bita og 
fara að úrskurða tryggingarfélaginu í óhag?

 Guðmundur Ragnarsson

Hver hefur efni á að fara í yfirmat vegna slyss
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Á Stórhöfða 27 eru nú starfandi þrír ráðgjafar í starfsendurhæfingu á 
vegum VIRK  starfsendurhæfingarsjóðs í samvinnu við VM, Rafiðn-
aðarsambandið, félag hársnyrtisveina, Matvís og félag mjólkurfræð-
inga.  Þeir eru Hlín Guðjónsdóttir, Rakel Björk Gunnarsdóttir og Sig-
rún Sigurðardóttir.

Þegar einstaklingur sækir um í sjúkrasjóð er hann upplýstur um 
þjónustu VIRK. Einnig er hægt að nálgast upplýsingar á heimasíðu 
VIRK www. Virk.is. Miðað er við að einstaklingur sé með vottaðan 
heilsubrest frá lækni þegar hann kemur til  VIRK. Þjónustan er við-
komandi að kostnaðarlausu. Mikilvægt er að einstaklingar leiti sér að-
stoðar sem fyrst því rannsóknir hafa sýnt að eftir því sem lengra líður 
frá vinnu vegna veikinda þeim mun erfiðara er að komast aftur út á 
vinnumarkaðinn.  

Tilgangur þjónustu VIRK er að aðstoða fólk við að komast  til vinnu. 
Um er að ræða markvissa ráðgjöf sem snýr að starfsendurhæfingu og 
krefst fullrar þátttöku viðkomandi einstaklings. Þjónustan er ferli sem 
felur í sér greiningu á stöðu og möguleikum eftir verkferlum VIRK. 
Mikilvægt er að viðkomandi sinni endurhæfingu sinni af alúð og 
ábyrgð til að árangur náist. Þjónusta ráðgjafa byggir á ákveðnu ferli 
sem felur í sér upplýsingaöflun og greiningu á stöðu og möguleikum 
hvers og eins. Rauði þráðurinn er að efla virkni einstaklingsins, auka 
vinnugetu og varðveita vinnusamband hans, ef það er til staðar,  til að 
koma í veg fyrir að hann detti út af vinnumarkaðnum.   Í framhaldi af 
þeirri vinnu er hægt að setja upp starfsendurhæfingaráætlun við hæfi 
og er sú áætlun einstaklingsbundin allt eftir þörfum hvers og eins. 

Ráðgjafar eru sérhæfðir í að aðstoða einstaklinga við að efla færni 
sína og vinnugetu og hafa til þess aðgang að fjölbreyttum hópi sér-
fræðinga og fjölbreyttri þjónustu. Um getur verið að ræða aðgang að 
ýmsum úrræðum og stuðningsaðilum sem geta veitt einstaklingnum 
viðeigandi meðferð sem miðar að því að efla vinnugetu, og varðveita 
vinnusamband hans.

Meginskilyrði fyrir aðstoð hjá VIrk eru tvö: 
Að viðkomandi geti ekki sinnt starfi sínu eða tekið þátt á vinnumark-
aði vegna hindrana af völdum heilsubrests sem rekja má til veikinda 
eða slysa. Um er að ræða fjarvistir frá vinnu í lengri tíma eða mjög tíð-

ar skammtímafjarvistir vegna heilsubrests af andlegum eða líkam-
legum toga. Að markmið einstaklings sé að verða aftur virkur þátt-
takandi á vinnumarkaði, eða auka þátttöku á vinnumarkaði svo fljótt 
sem verða má.

Auk þess er nauðsynlegt að:
Geta og vilji sé til staðar til að taka markvissan þátt í starfsendurhæf-
ingunni. Viðkomandi þarf að vera fær um að axla ábyrgð á eigin lífi, 
geta tekið þátt í athöfnum daglegs lífs og sinnt nauðsynlegum þáttum 
endurhæfingar / starfsendurhæfingar

Þjónustan sé líkleg til árangurs á þeim tíma sem hún er veitt.
Samráð sé við viðeigandi aðila s.s. heimilislækni, meðferðaraðila 

og atvinnurekanda þegar við á. 
Ef þú  þarft ráðgjöf eða aðstoð til að auka eða endurheimta starfs-

hæfni þina getur þú haft samband við undirritaðar í síma 580-5227/ 
Hlín, 580-5229 / Rakel Björk  og 580-5228 / Sigrún.  Einnig er hægt að  
senda tölvupóst á netfangið hlin@storhofda.is , rakel@storhofda.is 
eða  sigrun@storhofda.is 

Úr veikindum í vinnu
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VM krossgátan

sendu lausnarorðið á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi. 
Dregið verður úr innsendum lausnum 7. maí. í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum VM.
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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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Með því að vera með stefnuna á framtíðina og vera búinn að móta sér 
skoðun á því hvernig við viljum hafa hana, þá sköpum við okkur for-
skot til að hafa afgerandi áhrif á það hvernig hlutirnir þróast. Þessum 
markmiðum hefur VM t.d. náð fram með því að hefja undirbúning og 
síðan vinnu innan félagsins hvernig við viljum sjá fyrirkomulag kjara-
samningsgerðar fyrir félagsmenn VM í framtíðinni. Við vildum vera 
með fullmótaða stefnu og kröfur um það hvað við ætlum að gera, þeg-
ar við færum fram með að krefjast breytinga á gjaldþrota samræmdri 
launastefnu. Fyrsta skrefið náðist í þeim aðfarasamningi sem var sam-
þykktur nú í mars, þar sem opnað er fyrir sjálfstæða starfsgreinasamn-
inga. Það er margt óljóst hver aðferðafræðin verður, en við ætlum að 
hafa afgerandi áhrif á það hvernig fyrirkomulagið verður við að breyta 
vinnubrögðum við endurnýjun komandi kjarasamninga og við hverja 
við ætlum að semja. Við tókum forystu þarna með góðum undirbúningi og við eigum að halda áfram 
að vinna í framtíðinni innan félagsins á öllum þeim sviðum sem við teljum að kalla þurfi fram rót-
tækar breytingar. 

Hvernig atvinnurekendur í einni atvinnugrein hafa haldið endurnýjun kjarasamninga föstum 
í yfir þrjú ár með óhóflegum kröfum á hendur okkar félagsmönnum er mikið áhyggjuefni og full 
ástæða til að finna leiðir út úr því eða vera meðvitaður um að ávinningur okkar er meiri en þeirra á 
stöðunni.

Með breytingum á reglum sjúkrasjóðs félagsins á síðasta aðalfundi hefur VM markað nýja stefnu 
varðandi rekstur sjúkrasjóða með því að tryggja félagsmönnum 100% dagpeninga í veikindum og 
slysum í sex mánuði upp að 900.000 kr. mánaðarlaunum. Með þessari breytingu vill VM uppfylla 
það sem sjúkrasjóðurinn á að gera, það er að vera bakhjarl félagsmanna ef eitthvað kemur upp á. 
Vegna góðrar fjárhagsstöðu sjóðsins voru styrkir einnig hækkaðir  auk þess sem bætt var við nýjum 
styrkjum t.d. vegna tannviðgerða, fæðingastyrk og fl. Með þessum breytingum hefur félagið sett sér 
það markmið að tekjum sjóðsins verði komið út til félagsmann á hverju ári án þess að rýra fjármuni 
hans til að standa við þær fjárskuldbindingar sem hann þarf að uppfylla.   Það er full ástæða að 
brýna það fyrir félagsmönnum hver tilgangur Sjúkrasjóðsins er, hann er til að mæta áföllum, styrk-
irnir eru síðan bónus ef sjóðurinn stendur vel. 

Á aðalfundi félagsins verða lagðar fram tillögur um breytingar á fræðslusjóðnum þar sem réttindi 
verð aukin og uppsöfnun á réttindum geta farið upp í 225.000 kr.  á sjö árum. Þetta er enn eitt merki 
um það á hvaða vegferð félagið er, að gera eins mikið og hægt er fyrir félagsmenn á öllum sviðum.

Góð þjónusta og skynsamur rekstur á að vera hornsteinn stéttarfélags eins og VM. Stjórn og starfs-
fólk félagsins  vinnur út frá þessum gildum og reksturinn gengur vel. Endurskipulagning á fjár-
málum  félagsins eru að skila sér til mikilla hagsbóta fyrir félagsmenn. Áframhaldandi uppbyggingu 
á orlofsaðstöðu félagsmanna VM verður markvist haldið áfram og félagsmenn eru að sjá á hverju ári 
breytingar sem allar miða að því að efla og bæta hana.

Upplýsingadreifing  til félagsmanna er verkefni sem alltaf er í endurskoðun og leitað er leiða um að 
bæta hana eins og hægt er. Það var mér mikið áfall þegar ég sá greiningu á lestri á þeim upplýsingum 
sem félagið er að senda frá sér til félagsmanna sem skráðir eru á póstlista VM. Einungis 35 prósent 
opnuðu póstana að meðaltali sem mér er sagt að sé með því besta sem gerist. Hvernig við getum 
komið skilaboðum til félagsmanna svo þeir séu ekki að missa af því sem félagið er að bjóða er verk-
efni sem við þurfum að finna lausn á.

Á öllum sviðum er VM að stíga fram og gera betur og hægt og rólega eru verkefni sem lagt var af 
stað með fyrir nokkrum árum að koma fram. Við erum með skýra framtíðarsýn á öllum okkar verk-
efnum og málaflokkum. Við ætlum að verða bestir á öllum sviðum.

Kveðja,
Guðmundur Ragnarsson,  

formaður VM

Ávarp formanns
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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 12. apríl 2013 fram að aðalfundi 4. 
apríl 2014.

Tölulegar upplýsingar eru miðaðar við starfsárið 2013 en efn-
isatriði eru miðuð við tímann milli aðalfunda, þ.e. apríl 2013 til 
apríl 2014. Rekstur félagsins á árinu 2013 var með hefðbundnum 
hætti. Félagsgjöld og iðgjöld hækkuðu um 4% frá árinu 2012 á 
meðan greiddar bætur og styrkir hækka um 46% milli ára, eða 
um 64,6 millj. kr . Hlutfall launa og annars rekstrarkostnaðar af 
tekjum lækkar lítillega milli ára og rekstur orlofshúsa lækkar um 
rúm 30% milli ára en á árunum 2011 og 2012 hafði rekstur sjóðs-
ins einkennst af miklum viðhaldskostnaði eigna hans. Undirliggj-
andi rekstur félagsins er í jafnvægi, en rekstrarhagnaður fyrir fjár-
magnsliði er 1,4 millj. kr. í ár, samanborið við 1,1 millj. kr. á árinu 
2012.

Raunávöxtun ársins á fjármunum félagsins var jákvæð og í takt 
við almenna ávöxtun á markaði á sambærilegum verðbréfum. 
Eignasafn félagsins samanstendur að mestu af ríkistryggðum 
skuldabréfum og var ávöxtun á skuldabréfamarkaði heldur lægri 
en ávöxtun á hlutabréfamarkaði á árinu 2013. Bókfærður hagn-
aður af verðbréfasafni lækkar lítillega milli ára, er 58,6 millj. kr. á 
árinu en var 64 millj. kr. á árinu 2012. Á árinu 2013 var fjárvörslu-
safni félagsins dreift á fleiri þjónustuaðila í eignastýringu og í lok 
árs er félagið með fjármuni sína í stýringu hjá þremur aðilum.

Heildarafkoma félagsins á árinu 2013 var 53,9 millj. kr. saman-
borið við 41,4 millj. kr. hagnað árið 2012. Rekstrarafgangur varð á 
rekstri Félagssjóðs en rekstrartap var á rekstri annarra sjóða. Sú 
breyting átti sér stað á rekstrarárinu 2013 að Félagssjóður greiðir 
ekki lengur 8% af iðgjöldum sínum til Fræðslusjóðs og Fræðslu-
sjóður greiðir 3% af höfuðstól sínum til Félagssjóðs vegna um-
sýslukostnaðar. Eru þessar breytingar í samræmi við stjórnar-
samþykkt í desember 2012 og í samræmi við samþykktar reglur 
sjóðanna.

Heildareignir sjóðsins nema 2.207,5 millj. kr. og aukast um 41,1 
millj. kr. milli ára. Félagið er með stóran hluta eigna sinni í fjár-
vörslu og eignastýringu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum eða 

alls um 1.643 millj. kr. Skuldir félagsins í árslok eru 88,5 millj. kr. 
og eigið fé félagsins því 2.118,9 millj. kr. þann 31. desember 2013 
samanborið við 2.065,4 millj. kr. árið á undan

Fjárhagur VM er traustur og almennur rekstur félagsins í jafn-
vægi. Jákvæð afkoma félagsins og traustur rekstur eflir félagið og 
getu þess til að styðja við félagsmenn VM og sinna skyldum sínum 
sem stéttarfélag.  

Fasteignir félagsins eru að Stórhöfða 25 í Reykjavík þar sem fé-
lagið er með starfstöð sína og  eignahlutur í Skipagötu 14 á Ak-
ureyri ásamt öðrum félögum auk geymsluaðstöðu í Akralind 1, 
Kópavogi, sem félagið á með öðrum stéttarfélögum. Félagið á 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 félagsins því 36.

Á árinu seldi félagið eignina Borgartún 30 í Reykjavík, sem áður 
hafði verið í útleigu. 

Endurbótum á orlofshúsum félagsins er nú að mestu lokið og 
framundan er reglubundið viðhald  svo húsin verði alltaf í sem 
bestu standi. Uppbyggingin á orlofssvæðinu á Laugarvatni er 
komin vel á stað en framundan er fjölgun tjaldstæða og orlofs-
húsa. 

Eydís Bjarnadóttir hóf störf hjá félaginu á árinu og starfar hún á 
skrifstofunni á Akureyri. Hjá henni er meðal annars hægt að leigja 
og greiða fyrir orlofshús og íbúðir, ná í lykla að íbúðum í Reykja-
vík, kaupa miða í göngin og á Fosshótel og skila inn umsóknum í 
sjóði félagsins.

Reikningar VM endurskoðaðir af Ernst & Young verða lagðir 
fram á aðalfundinum 4. apríl 2014.

launagreiðendur 
Fjöldi launagreiðenda sem skiluðu iðgjöldum til félagsins árið 
2013 voru 797 og er það aukning um 23 frá árinu 2012.

Félagsgjöld
Félagsgjöld eru 0,8% af tekjum, fóru úr tæpum 
157 milljónum 2012 í 172 milljónir árið 2013. 

starfsmenn VM

Lögmenn

Guðni  
Gunnarsson, 
kjara- og menntasvið

Guðmundur 
Ragnarsson,  
formaður

Særún V.  
Michelsen, 
sjúkrasjóður  
og skjalavarsla

Áslaug R.  
Stefánsdóttir, 
skrifstofu og  
fjármálastjóri

Jónas  
Haraldsson, 
héraðsdóms- 
lögmaður

Vignir  
Eyþórsson, 
kjara- og menntasvið

Halldór Arnar 
Guðmundsson, 
forstöðumaður  
kjara- og  
menntasviðs

Agnes  
Jóhannsdóttir, 
móttaka og  
símsvörun

Vm Akureyri

Eydís  
Bjarnadóttir, 
móttaka og símsvörun

Linda Björk 
Hrafnkelsdóttir, 
rekstur  
orlofsaðstöðu

Virk stArfsendurhæfing

Rakel Björk 
Gunnarsdóttir, 
ráðgjafi

Sigrún  
Sigurðardóttir,
ráðgjafi

Hlín  
Guðjónsdóttir, 
ráðgjafi

Valdís Þóra 
Gunnarsdóttir, 
bókhald og  
sjúkradagpeningar

Jónas Þór 
Jónasson, 
hæstaréttar- 
lögmaður
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Fjöldi félagsmanna og skipting þeirra
Árið 2013 greiddu alls 3041 einstaklingur félagsgjöld til VM, 3005 fullgildir félagar og 36 aukafélagar. 
Nýir félagsmenn voru 156. Skipting milli kynja er 3012 karlar og 29 konur.

Skráðir félagsmenn sem hættir eru störfum vegna aldurs eða örorku eru 718 og þeir sem greiddu lágagjaldið árið 2013 voru 31. 
Félagsmenn VM eru því tæplega 3800.  
Atvinnulausir félagsmenn voru 46  í desember 2013 og hefur þeim fækkað frá fyrra ári úr 1,8% í 1,5%.
Í desember 2012 voru þeir 56 eða 1,8% og hafði fækkað frá 2011 úr 3,4% 

Skipting félagsmanna eftir störfum árið 2012 og 2013

78%

3%

20%

77%

4%

  Fiskiskip      Farskip      Landmenn 

2012

19%

77%

4%

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 601 19,49%

Farskip 116 3,76%

Landmenn 2366 76,74%

Samtals:  3083 100,00%

  Fiskiskip      Farskip      Landmenn 

2013

20%

77%

3%

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 648 20,40%

Farskip 106 3,34%

Landmenn 2422 76,26%

Samtals:  3176 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 76% félagsmanna starfa í landi og um 24% starfa á sjó. 

Af þeim sem starfa á sjó eru u.þ.b. 14% á farskipum og 86% á fiskiskipum.
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Skipting félagsmanna  
eftir svæðum

  Austurland      Norðurland      Vesturland og Vestfirðir 
  Höfuðborgarsvæðið      Suðurland og Reykjanes

16%

7%

61%

5%

11%

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Austurland 198 5,27%

Norðurland 415 11,04%

Vesturland og Vestfirðir 259 6,89%

Höfuðborgarsvæðið 2284 60,76%

Suðurland og Reykjanes 603 16,04%

Samtals:  3759 100,00%

skipting félagsmanna eftir svæðum
Á meðfylgjandi mynd má sjá dreifingu félagsmanna VM yfir land-
ið. Eins og sjá má er mestur fjöldi félagsmanna á Stór-Reykjavíkur-
svæðinu. Engu að síður eru félagsmenn í VM allsstaðar á landinu.

Réttindi:
Sjúkrasjóður:
Gegn framvísun læknisvottorðs um óvinnufærni á viðkomandi 
rétt á dagpeningum sem nema  100% af meðaltali heildarlauna 
sem iðgjald hefur verið greitt af síðustu 6 mánuði fyrir veikindi, 
slys eða launataps vegna umönnunar, að hámarki kr. 900.000. 
Dagpeningar vegna launataps sjóðfélaga eru greiddir í allt að 180 
daga eða í 6 mánuði á hverju 12 mánaða tímabili.

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. lögfræðiaðstoð við innheimtu 
launa erlendis. Félagið mun aftur á móti veita ráðgjöfog leita 
upplýsinga er varða málefni viðkomandi innanlands og eftir 
getu erlendis.

reglur um greiðslur  
félagsmanna sem starfa erlendis
Reglur um greiðslur félagsmanna sem starfa erlendis  (hjá erlend-
um fyrirtækjum) en vilja greiða í félagið og halda réttindum sínum.

Ákvörðun viðmiðunarlauna
Við ákvörðun um greiðslur á að miða við raunhæfar bætur úr 
sjúkrasjóði. Til að ná hámarksbótum þarf að miða við 900.000 
þúsund kr. í mánaðartekjur.

Miðað við 900.000 kr. mánaðartekjur verða greiðslur:

Félagsgjald 0,80% 7.200

Sjúkrasjóður 1,00% 9.000

Orlofssjóður 0,25% 2.250

Samtals 2,05% 18.450

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

kjararáðstefna VM –   
Mótun framtíðarstefnu í kjaramálum
Vinnu við framtíðarkjarastefnu félagsins lauk með fjölmennri ráð-
stefnu á Hótel Selfossi daganna 4. og 5. október 2013. Þar skiluðu 
niðurstöðum þeir starfsgreinahópar sem unnið höfðu í málefnum 
viðkomandi greina frá því á kjararáðstefnunni 2. og 3. nóvember 
2012. Vinnuhóparnir höfðu unnið mjög góða vinnu, niðurstöður 
þeirra voru kynntar og eftir mikla og góð umræða í vinnuhóp-
unum, sem lögðu lokahönd á tillögurnar voru þær samþykktar. 
Fulltrúar atvinnurekenda í vél- og málmtækni voru með erindi og 
tóku þátt í umræðunni. Ráðstefnan tókst mjög vel og niðurstöður 
hennar skilgreindu framtíðaráherslur VM í kjaramálum.

Með þessu metnaðarfulla verkefni tók VM forystu  stéttarfélaga 
á Íslandi með því að koma með fullmótaða hugmyndafræða til að 
takast á við ný vinnubrögð við gerð og endurnýjun kjarasamn-
inga á komandi árum.

Það var einróma niðurstaða ráðstefnunnar að félagið muni ekki 
taka þátt í samræmdri launastefnu í framtíðinni. Atvinnugreina-
samningar verða að koma inn í næstu kjarasamningagerð, þeir 
verði gerðir af ábyrgð með aukna framlegð að leiðarljósi í viðræð-
um við stjórnendur fyrirtækja í viðkomandi atvinnugrein. 

Fjölmargar ályktanir voru samþykktar t.d, um Þyrlumál, 
kennitöluflakk, vinnuumhverfi vélstjóra á farskipum og um mál-
efni lífeyrissjóða.

kjarasamningar 
Aðfarasamningur var gerður 21. desember 2013 til eins árs með 
2,8% launahækkun frá 1. janúar 2014. Með samningnum var 
lagður grunnur að nýjum vinnubrögðum, með því að hefja strax 
í febrúar viðræður og skilgreina þær greinar þar sem atvinnu-
greinasamningar gætu hentað. Viðræður um launaliði áttu að 
hefjast fyrir 15. október 2014.
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Samninganefndir VM ákváðu að greidd yrðu atkvæði um samn-
ingin sameiginlega og var hann felldur í kosningu sem lauk 21. 
janúar 2014. Á kjörskrá voru 1751 en 364 tóku þátt í kosningunni, 
eða 20,8%. 

Já sögðu 162, eða 44,5% greiddra atkvæða. Nei sögðu 196, eða 
53,8% greiddra atkvæða og 6 sátu hjá.

Þar sem um helmingur sambanda og stéttarfélaga ASÍ voru 
með fellda kjarasamninga kom upp staða sem var mjög óvenju-
leg og hófust fljótlega óformlegar þreifingar milli Samtaka at-
vinnulífsins og félaga og sambanda með fellda kjarasamninga. 
Þessum þreifingum lauk með sáttatillögu frá Ríkissáttarsemjara 
sem samninganefndir VM ákváðu að setja í kosningu.  Viðaukin 
sem var í tillögunni var að til viðbótar 2,8% hækkuninni frá fyrri 
samningi var eingreiðsla fyrir janúar 14.600 kr. 2,8% hækkunin 
kæmi frá 1. febrúar 2014, auk þess kæmi 10.000 kr. hækkun á or-
lofsuppbót og 20.000 kr. hækkun á desemberuppbót sem eru var-
anlegar hækkanir til viðbótar 2,8% hækkun á þessum uppbótum. 
Samningstíminn lengdist um tvo mánuði eða til 28. febrúar 2015.  

Kosningu um sáttatillöguna lauk 7. mars 2014 og var hún sam-
þykkt. Já sögðu 265 eða 71,8%.

Nei sögðu 100 eða 27,1%. 4 skiluðu auðu eða 1,1%. Þátttaka í 
kosningunni var 21,1%. 

Aðfarasamningurinn kveður á um að viðræður eiga að hefj-
ast sem fyrst um kröfur og efnisatriði. Í síðasta lagi um áramótin 
2014/2015 eiga launaliðirnir að verða sýnilegir þannig að þá liggi 
fyrir hver staðan verður og hægt að undirbúa aðgerðir verði ekki 
komin ásættanleg niðurstaða þegar samningurinn rennur út 28. 
febrúar 2015. Þessi nálgun er vonandi upphafið að nýjum vinnu-
brögðum við endurnýjun kjarasamninga, þó vissulega sé margt 
sem þarf að útfæra og þróa að íslenskum vinnumarkaði. Öðrum 
hefur tekist að ná árangri með breyttum vinnubrögðum og við 
verðum að trúa því að við getum komist í þannig umhverfi varð-
andi kjörinn og aukinn kaupmátt.  

Útgáfu og kynningarmál 
Markmið útgáfu- og kynningarmála félagsins er upplýsingamiðl-
un um réttindi félagsmanna og áminningar um mikilvægi þess 
að þeir móti starf félagsins með þátttöku sinni. Fréttabréf eru nú 
send reglulega út rafrænt og hvetjum við félagsmenn til að skrá 
sig á póstlistann.  VM gaf út 3 tímarit á árinu, útgáfa tímaritanna 
er í höndum Goggs ehf. 

Rúmt ár er síðan ný heimasíða fór í loftið og erum við ánægð 
með hvernig til tókst. Kynningarmyndband hefur verið gert um 
félagið bæði á íslensku og ensku og er hægt að horfa á það á 
heimasíðunni. Félagsmenn eru farnir að nýta félagavefinn meira, 
en þar er hægt að skoða upplýsingar um greiðslur félagsgjalda 
og greiðslur sem félagsmaður hefur fengið úr sjóðum félagsins. 
Einnig er hægt að skoða punktastöðu og laus orlofshús í rauntíma 
og panta og greiða orlofshús með kreditkorti á vefnum allan sóla-
hringinn. 

kannanir 
Kjarakönnun á meðal félagsmanna VM, sem starfa í landi, stóð 
yfir dagana 20. október til 20. nóvember 2013. Könnunin var 
blanda af net- og símakönnun þar sem þeim sem eru á netfanga-
lista félagsins var send könnunin. Hringt var í þá sem ekki eru á 
netfangalista og þeim boðið að gefa upp netfang sitt til að fá könn-

unina senda í tölvupósti eða að svara könnuninni í síma, væru 
þeir ekki með netfang. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá 
um framkvæmd könnunarinnar sem tók til septemberlauna árið 
2013.  Alls tóku 736 félagsmenn þátt í kjarakönnuninni, af 1761, 
sem gerir tæp 42% svarhlutfall.

Þátttaka í könnuninni hefur aukist ár frá ári og er það vel, þó 
markmiðinu um 60% þátttöku hafi ekki verið  náð. Kjarakönnun-
in er mikilvægasta verkfærið að vinna með við mótun kjarastefnu 
VM og mat félagsmanna á sínum kjörum samanborið við aðra í 
starfsgreininni.

stjórn og varastjórn 
Frá síðasta aðalfundi voru haldnir 11 stjórnarfundir á milli aðal-
funda.

Í fjölbreyttu félagi eins og VM eru mörg mál sem stjórn félagsins 
þarf að fjalla um og oft er mikill hraði á málum loksins þegar þau 
fara af stað í okkar umhverfi og því þarf oft að bregðast skjótt við. 
Öllum samþykktum frá síðasta aðalfundi hefur verið fylgt eftir. 
Lögð hefur verið áhersla á uppbyggingu félagsins með bættum 
rekstri og aukinni þjónustu við félagsmenn á öllum sviðum, auka 
kynningu á félaginu, verkefnum og þjónustu.  

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



 Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 1 3   |  33 

Viðburðadagatal
2013

12. apríl 2013 Aðalfundur VM

1. maí 1. maí kaffi

29. maí Stjórn, varastjórn og fulltrúaráð VM

26. júní Sumarferð eldri félagsmanna VM

9. ágúst Golfmót VM

4. – 6. október Kjararáðstefna VM

5. október Félagsfundur VM á Selfossi

27. desember Félagsfundur á Akureyri 

28. desember Félagsfundur á Reyðarfirði

30. desember Félagsfundur Í Reykjavík fyrir sjómenn

2014

3. janúar Félagsfundur í Vestmannaeyjum

9. janúar  Félagsfundur Í Reykjavík

13. janúar Félagsfundur á Selfossi

15. janúar Félagsfundur á Akureyri

3. mars Félagsfundur í Reykjavík

Nýjung hefur verið tekin upp varðandi félagsfundi VM í Reykjavík. 
Þeir eru sendir út á netinu og geta þeir sem fylgjast með fundinum 
á heimasíðu fékagsins tekið þátt með því að senda inn fyrirspurnir 
með tölvupósti. Þessi tilraun hefur heppnast vel og haldið verður 
áfram að þróa þetta fundarfyrirkomulag enda er VM landsfélag 
með félagsmenn um allt land.

Félagsstarf
Fulltrúaráð
Einn formlegur fundur var haldin í Fulltrúaráði VM auk þess sem 
fulltrúaráðið var boðað á kjararáðstefnuna í október. Á fundi full-
trúaráðsins 29. maí 2013 var farið yfir skýrslu vinnuhóps aðila 
vinnumarkaðarins og ríkissáttasemjara um fyrirkomulag kjara-
samningagerðar á Norðurlöndum. Það kom fram að skýrslan væri 
kærkomið framlag inn í þá vinnu sem VM er að vinna og hófst 2012. 
Skýrslan styður við þá hugmyndafræði sem VM stefnir að, um að 
þróa nýtt fyrirkomulag við endurnýjun kjarasamninga. Einnig var 

rædd hugmynd um að breyta skipan fulltrúaráðs VM þannig að í 
stað þess að fulltrúaráðið verði kosið á aðalfundi, verði það skipað 
trúnaðarmönnum og tengiliðum VM. Hugmyndin fékk góðar und-
irtektir og ákveðið að vinna með hana áfram fram að næsta aðal-
fundi. Einnig komu málefni lífeyrissjóðanna til umræðu. 

Fulltrúaráð VM frá aðalfundi 2012 til aðalfundar 2014
Í fulltúaráði VM eru, auk stjórnar og varastjórnar, eftirtaldir 
félagsmenn:

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 
Fagnefnd sjómanna 
Enginn fundur var í fagnefnd sjómanna á milli aðalfunda. Ástæða 
þess er að mjög hægt gengur í öllum málum sem snúa að starfsum-
hverfi sjávarútvegs og siglinga. Viðsnúningur varð á vinnubrögð-
um mönnunarnefndar um síðustu áramót þegar nýr formaður 
tók þar við. Fagnefndin hefur verið upplýst með tölvupóstum um 
framgang mála og þegar línur fara að skýrast varðandi nálgun 
mönnunarnefndar og mat á því hvernig mönnunarmálum skuli 
háttað á íslenskum fiskiskipum, mun Fagnefndin leiða þá vinnu 
og móta afstöðu VM. Fyrirhuguð er enn ein breytingin á lögum 
um stjórn fiskveiða og þá mun koma til kasta Fagnefndarinnar að 
móta afstöðu VM í umsögn félagsins fyrir stjórn VM.
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Einnig hefur VM kallað eftir því að úttekt verði gerð á því 
hvaða hagsmunum við fórnum með því að taka ekki upp al-
þjóðaskipaskráningu, sérstaklega ef einhver hreyfing komi á 
hugsanlegar olíurannsóknir og vinnslu í framtíðinni. Félagið 
hefur kallað eftir breytingum á réttindum vélstjóra á farskip-
um sem skráðir eru erlendis þannig að þeir tapi ekki réttindum 
í heilbrigðis og tryggingakerfinu auk annarra réttinda svo sem 
vaxtabóta og fl. 

lífeyrisnefnd VM 
Fundir nefndarinnar hafa verið um þau málefni sem hafa verið 
í umræðunni í samfélaginu varðandi lífeyrissjóðakerfið. Einnig 
hafa nefndarmenn farið yfir ýmsar hugmyndir sem hafa komið 
fram og er verið að vinna að á vettvangi Landsambands lífeyris-
sjóða varðandi ýmsar breytingar sem hugsanlega þurfi að gera, 
til að tryggja sem best að kerfið gangi upp. Um leið og þær hug-
myndir koma fram munu þær verða teknar til umfjöllunar. Þess-
ari vinnu er ekki lokið frekar enn vinnu nefndar um jöfnun líf-
eyrisréttinda á vinnumarkaðnum. Lífeyrisnefndin vann ályktun 
fyrir kjararáðstefnu VM en í henni voru áherslur VM um málefni 
lífeyrisjóðanna. 

Orlofsnefnd VM 
Endurbætur á orlofshúsum félagsins er að mestu lokið. Það er 
mjög ánægjulegt og stjórn VM er stolt af því að með þessu er 
búið að koma upp fyrirmyndar aðstöðu fyrir félagsmenn í öll-
um húsum félagsins. Áfram hefur verið unnið að uppbyggingu 
og hugmyndavinnu með tjaldsvæðið á Laugarvatni. Tjald-
stæðum á efra svæðinu var fjölgað verulega og tókst sú fram-
kvæmd með miklum ágætum. Undirbúningur við að koma 
vinnu við neðra tjaldsvæðið af stað tafðist lítilsháttar vegna 
skipulagsmála en er núna komin vel á veg og klárast á næsta 
ári. Þetta er metnaðarfullt verkefni enda er það stefna orlofs-
nefndar og stjórnar VM að svæðið verði flottasta tjaldsvæði 
landsins. Íbúðakaup félagsins í Reykjavík hafa sýnt það að 
full þörf var á að fjölga þeim og fyrirkomulag á rekstri sjúkra-
íbúðarinnar er að koma mjög vel út og mikil ánægja er með 
fyrirkomulagið. Áfram er unnið að framtíðaruppbyggingu or-
lofsmála félagsins í nefndinni og þar er verið að vinna með 
ýmsar hugmyndir um að kjarni orlofsstarfsemi félagsins verði 
á Laugarvatni.

Orlofsnefnd VM

Sævar Örn Kristjánsson, formaður

Guðmundur Ragnarsson

Samúel Ingvason

Guðni Gunnarsson

Jón Jóhannsson

laganefnd VM
Starfsnefnd til að fjalla um breytingar á lögum félagsins, komi til-
lögur um þær fram, er starfandi hjá félaginu.

Í laganefndar VM sitja:

Jónas Þór Jónasson Lögmaður VM, formaður

Trausti Ingólfsson  Samskipum

Vilhjálmur Vilhjálmsson Marel

Trúnaðarmenn félagsins og tengiliðir  
Tengiliðir 
VM er með tengiliði í Vestmannaeyjum, Grundarfirði, Höfn, Akur-
eyri, 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

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 annað heim-
ili 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 stefnir að því að trúnaðarmenn 
verði á sem flestum vinnustöðum, en það gengur misjafnlega vel 
að koma því í framkvæmd af ýmsum ástæðum. Vinna við upp-
byggingu trúnaðarmannakerfis er hafin með það að markmiði 
að auka tengingu félagsins við þá og einnig að efla tengsl þeirra 
innbyrðis. 

Vinnuvernd
Vinnuvernd er eitt af þeim verkefnum sem félagið hefur ætið látið 
sig miklu varða bæði er varðar öryggi, heilsufar sjómanna og að-
búnað 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 vinnuvernd-
armálum hefur margt áunnist frá því að lögin um aðbúnað, holl-
ustuhætti 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 við sem starfsmenn á 
hverjum vinnustað göngum um okkar eigið umhverfi, til þess að 
vekja menn enn frekar til umhugsunar um aðbúnað og allmennt 
heilsufar á vinnustöðum þarf  hver og einn að taka til í sínum eig-
in garði.

Verðlaun vegna námsárangurs í skóla
Félagið verðlaunar nemendur sem skara fram úr í námi. Verð-
launin eru afhent á útskriftarhátíðum skólanna. Einnig útvegar 
félagið skólum vinnusloppa með merki félagsins sem nemendum 
er ætlað að nota við verklegt nám og æfingar.    
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Félagslíf 
VM-kaffið er síðasta föstudag í mánuði í september til apríl, að 
desember undanskildum.  Sigfús Jóhannsson, félagsmaður okk-
ar til margra ára, hefur  séð um kaffið undanfarin ár fyrir VM og 
á hrós skilið fyrir.

1. maí 
VM- Félag vélstjóra og málmtæknimanna tók þátt í hátíða-
höldunum, kröfugöngu og útifundi á alþjóðlegum baráttudegi 
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. 
Hugmyndir eru uppi um frekari breytingar á dagskrá hátíða-
haldanna með það markmið að auka þátttöku.

sumarferð eldri félagsmanna VM 
Hin árlega sumarferð eldri félagsmanna VM og maka  var  far-
in miðvikudaginn 26. júní norður í Húnavatnssýslu. Lagt var  
af stað um  kl. 9:00 að morgni með um 90 manna hóp frá húsi 
félagsins að Stórhöfða 25 og ekið sem leið lá um Hvalfjarðar-
göng  með fyrsta stoppi í Borgarnesi en það var einungis stutt 
stopp. Þaðan var síðan haldið áfram upp Borgarfjörð og norður í 
Húnaþing. Selasetrið á Hvammstanga var skoðað og þaðan ekið 
að Reykjaskóla þar sem snæddur var hádegisverður. Eftir mjög 
góðan hádegisverð og gott stopp var haldið áfram og ekið að 
Hvítserk og síðan farið í Borgarvirki og það skoðað, eftir að hafa 
skoðað sig um í Borgarvirki var haldið að Hótel Borgarvirki og 
þar stansað og drukkið kaffi og fengið meðlæti. Síðan var haldið 
heim á leið og komið á Stórhöfðan um kl. 18:00 eftir ánægjulega 
og  vel heppnaða ferð. 

Golfmót VM 
Golfmót VM var haldið föstudaginn 9. ágúst á Keilisvellinum í 
Hafnarfirði. Það voru samtals 35 sem skráðu sig til leiks á mótið 
og var að venju endað með því að fá sér gott í gogginn. Veðrið var 
töluvert skárra en árið áður, hefði þó mátt vera betra en menn 
voru samt sáttir í dagslok. Golfnefnd VM sá um undirbúning og 
framkvæmd mótsins og eiga þeir mikið lof skilið fyrir skipulagið 
og framkvæmd mótsins. 
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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. Það er mat VM að einstaklingar velji sjálfir 
í hvaða félagi þeir vilji vera, án þess að félögin hlutist til um að-
ild. Ýmis fagfélög eru að hluta til með félagsmenn úr sömu starfs-
greinum og VM. Á sama tíma og félögin eiga í samkeppni er ljóst 
að sú samkeppni má ekki koma niður á félagsmönnunum, réttind-
um þeirra eða stöðu á vinnumarkaði. Iðnaðar- og tæknimanna-
félögin þurfa að hafa samstarf um sameiginlegar áherslur hvort 
sem er í samningagerð, erlendum samskiptum, kjöri trúnaðar-
manna á vinnustöðum eða í samskiptum við stjórnvöld.

Þar sem VM er stærsta félagið í vél-og málmtækni á það að vera 
leiðandi á þessu sviði og sýna frumkvæði. Það er skoðun VM að 
það sé mjög brýnt 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 Ak-
ureyri tók þátt í kjararáðstefnu VM 2. og 3. nóvember 2012. Það 
urðu hinsvegar mikill vonbrigði þegar FMA dró sig út úr samstarf-
inu þegar formaður félagsins varð varaformaður Samiðnar.

starf VM innan asÍ 
VM er fulltrúi félaga með beina aðild í miðstjórn og samninga-
nefnd ASÍ. Fulltrúar félagsins eru aðalmenn í tveimur fastanefnd-
um ASÍ og varamenn í tveimur.

 Samskipti við stjórnvöld hafa gengið mjög illa og valdið von-
brigðum. Ræða þarf hvort þríhliða samstarf aðila vinnumarkað-
arins og ríkis við endurnýjun kjarasamninga sé liðinn og finna 
þurfi aðrar leiðir til að liðka fyrir kjarasamningagerð.  

VM hefur lagt mikla áherslu á að ný nálgun verði við endur-
nýjun kjarasamninga. Þróaðir verði starfsgreina- og fyrirtækja-
samningar með eðlilegum dagvinnutöxtum. Skýrsla vinnuhóps 
um kjarasamninga og vinnumarkað á Norðurlöndum kom út í 
maí 2013 eftir ferð vinnuhóps aðila vinnumarkaðarins. Ríkis-
sáttasemjari sá um skipulagningu ferðarinnar og tók þátt í henni. 
Skýrslan er mjög góð og tekur saman mismunandi aðferðafræði 
við endurnýjun kjarasamninga á Norðurlöndunum. Hvernig  
þessar þjóðir hafa náð kaupmáttaraukningu með tiltölulega 
litlum prósentuhækkunum launa. Þessi skýrsla er fróðleg lesning 
og ættu allir sem hafa áhuga á kjaramálum að lesa hana.    

Í október kom skýrsla um efnahagsumhverfi og launaþróun á 
Íslandi ,,Í aðdraganda kjarasamninga‘‘. Í fyrri hluta skýrslunnar 
er samantekt á þróun launa og launadreifingar og síðari hlutinn er 
um Efnahagsumhverfi kjarasamninga. Báðar þessar skýrslur eru 
hugsaðar sem fyrsta innlegg til þess að taka upp ný og árangurrík-
ari vinnubrögð við kjarasamningagerð.

Málefni lífeyrissjóðanna hafa mikið mætt á ASÍ sem fyrr, fjár-
festingar lífeyrissjóðanna í innlendum fyrirtækjum er farið að 
valda miklum pirringi í samfélaginu vegna ofurlauna og fl. Kraf-
an um að jafna lífeyrisréttindi allra landsmanna hefur lítið miðað 
áfram til lausnar og að tekið yrði á þeim uppsafnaða og óleysta 
vanda lífeyrissjóða opinberra starfsmanna af raunsæi. Alþýðu-
sambandið á í ákveðnum ímyndunarvanda sem hugsanlega staf-
ar af afskiptum og skoðunum þess á mörgum stórum málum sam-
félagsins. Meðan önnur stór heildarsamtök launafólks eru ekki 
að beita sér eða hafa skoðun á málunum. Þetta er verkefni sem 
forysta sambandsins þarf að skoða. Heildarsamtök launafólks á 

almenna vinnumarkaðnum verða að vera til og sinna sameigin-
legum hagsmunamálum, sem einstök sambönd eða félög geta 
ekki sinnt. Hvert formið á að vera á þessum samtökum og verkefni 
þeirra er mikilvægt að allir átti sig á og standi síðan saman þétt á 
bak við þau.

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 launafólks 
innan aðildarfélaga ASÍ og einnig að fræða ungt fólk um rétt-
indi þess og skyldur, beita sér í málaflokkum sem snerta ung-
ar barnafjölskyldur og standa vörð um sjónarmið ungs fólks 
gagnvart stjórnvöldum.

asÍ-UNG 
Ekkert þing var haldið þetta árið hjá ASÍ-UNG. Stjórn og vara-
stjórn ASÍ-UNG fór í fræðslu- og hópeflisferð í Blönduvirkjun núna 
18. og 19. apríl sl.

Í ferðina mættu átta af níu stjórnarmönnum og þrír af níu með-
limum varastjórnar. Halldór Oddsson starfsmaður ASÍ-UNG og 
Guðmundur Hilmarsson starfsmaður Félagsmálaskóla alþýðu sáu 
um kennsluna. 

Hópurinn hittist um kl. tólf á fimmtudeginum í Blöndustöð, þar 
var byrjað á því að borða hádegismat saman áður en formleg dag-
skrá hófst.

Fyrst á dagskrá eftir setningu var að „brjóta ísinn“ þar sem hver 
þátttakandi stóð upp í pontu og kynnti sig og svaraði spurning-
um, hverjum og einum var bent á hvað viðkomandi mætti bæta 
í sínu fari. Þegar allir höfðu kynnt sig var komið að því að kynna 
hinu alþjóðlegu verkalýðshreyfingu og þátttöku ASÍ innan henn-
ar. Byrjað var á að kynna ILO síðan var ITUC og eftir það kom 
ETUC og að lokum NFS.

Eftir kynningu á alþjóðlegu hreyfingunni var komin tími til 
að horfa til framtíðar og „verkalýðsbarátta 21. aldarinnar“ næst 
tekin fyrir, alla vega hluti hennar, samræming fjölskyldulífs og 
atvinnu, þar sem miklar og góðar umræður urðu. Í framhaldi var 
aðgerðaráætlun ungs fólks á aldrinum 18-35 ára tekin fyrir, hópn-
um skipt upp í fjóra hópa svo allir væru virkir þátttakendur í verk-
efninu.

Eftir dýrindis kvöldverð var komið að því að hrista hópinn að-
eins betur saman og farið var í nokkra leiki þar sem reyndi á sam-
heldni og samvinnu til að leysa úr verkefninu sem ein heild.

Seinni daginn var farið yfir hvernig er að starfa í stjórn, þetta 
námskeið var sérstaklega samið fyrir þessa ferð af Guðmundi 
Hilmarssyni og á hann miklar þakkir fyrir þetta stórkostlega 
námskeið. Áður en fræðslu- og hópeflisdögunum var slitið var 
framkvæmd svokölluð SVÓT greining á stjórn og verkefnum ASÍ-
UNG. SVÓT stendur fyrir; Styrkleiki, Veikleiki, Ógnir og Tækifæri.

Það má með sanni segja að ferðin hafi heppnast vel í alla staði, 
mikil ánægja var á meðal þátttakenda. 

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

Eftirfarandi  skipa stjórn ASÍ-UNG 2012-2014:
Aðalstjórn: Friðrik Guðni Óskarsson, Félag iðn- og tæknigreina, 
Gísli Jósep Hreggviðsson, Mjólkurfræðingafélag Íslands, Guð-
finna Ólafsdóttir, VR, Guðni Gunnarsson, VM, Hrefna Gerður 
Björnsdóttir, Aldan stéttarfélag, Hrönn Jónsdóttir, Félag bóka-
gerðarmanna, Ingólfur Björgvin Jónsson, Efling, Sverrir K. Ein-
arsson, Afl Starfsgreinafélag, Valur Sigurgeirsson, Félag málm-
iðnaðarmanna Akureyri, 

Varastjórn
Bjarki Þór Aðalsteinsson, Vfl. Akraness, Björn Ingi Björnsson, 
Félag tæknifólks í rafiðnaði, Eva Dögg Hjaltadóttir, Báran stétt-
arfélag, Elín Guðrún Tómasdóttir, Stéttarfélag Vesturlands, Elín 
Jóhanna Bjarnadóttir, Félag málmiðnaðarmanna Akureyri, Hörð-
ur Bragason, Félag rafeindavirkja, Kári Kristjánsson, Framsýn, 
Lárus Arnar Sölvason, Félag hársnyrtisveina, Lilja Sigurðardóttir, 
Verslunarmannafélag Skagafjarðar

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

Félög með beina aðild að asÍ 
VM er eitt þeirra sjö stéttarfélaga sem eru utan landssambanda en 
með beina aðild að ASÍ. VM hefur leitt innbyrðis samstarf félag-
anna sem hefur verið með ágætum. Þannig eru félögin 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 samræma 
stefnu sína í hinum mörgu málum sem þarf að taka afstöðu til á 
vettvangi ASÍ og einnig sameiginleg málefni iðnaðarmanna. 

annað samstarf 
Samstarf VM og FMA – Félag málmiðnaðarmanna á Akureyri 
þróaðist í aðra átt en vonir VM stóðu til. Formaður félagsins varð 
varaformaður Samiðnar og FMA tók ekki þátt í síðari Kjararáðs-
tefnu VM eins og þeirri fyrri. Samstarf VM við stéttarfélög í Skipa-
götu 14 Akureyri gengur mjög vel og sameiginlegur starfsmað-
ur okkar í afgreiðslu er fulltrú VM á skrifstofunni og þjónustar 
félagsmenn VM sem þangað leita. 

sjómannadagsráð
VM hefur lagt áherslu á að auka aðkomu félagsins að Sjómanna-
dagsráði og hafa fulltrúar VM í ráðinu lagt áherslu á að hafin verði 
vinna í að gera nýja framtíðarsýn fyrir Sjómannadagsráð Reykja-
víkur 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 Sigurð-
ur Ólafsson en hann situr einnig í stjórn Sjómannadagsráðs fyrir 
VM.

starfsemi
Sjómannadagsráð á og rekur Hrafnistu í Reykjavík og Hafnarfirði, 
Happdrætti DAS, orlofssvæðið að Hraunborgum Grímsnesi, Nausta-
vör ehf. og Laugarásbíó sem leigt er til Kvikmyndahússins ehf.

Jafnframt er Sjómannadagsráð aðili að fulltrúaráði hjúkrunar-
heimilanna Skjóls og Eirar.

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

Viðurkenningar á sjómannadaginn 2013 
Neistinn
Tryggingamiðstöðin hf. og VM- Félag vélstjóra og málmtækni-
manna, veittu í tuttugasta og fyrsta sinn viðurkenningu fyrir fyr-
irmyndar yfirvélstjórastörf.  

Viðurkenninguna hlaut að þessu sinni Ægir Kristmundsson, 
yfirvélstjóri á á Steinunni SH 167.

Heiðrun á sjómannadaginn í Reykjavík  
Að venju tilnefndi VM fulltrúa til heiðrunar á sjómannadaginn. 
Hjálmar Þorsteinn Baldursson var heiðraður af Sjómannadagsráði 
2013. Hjálmar starfaði meðal annars hjá Eimskipum, Granda og nú 
sem kennari í vél- og málmtæknigreinum í Borgarholtsskóla.

Fiskifélag Íslands
Félagið er fyrst og fremst sameiginlegur starfsvettvangur sam-
taka 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 eft-
ir því leita, umbeðna þjónustu. Aðalverkefni félagsins á síðustu 
árum hefur verið utanumhald um upprunamerkið Iceland Res-
ponsible Fisheries. Því verkefni er nú lokið og var stofnað sjálfs-
eignarfélag um rekstur þess. Fiskifélag Íslands 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. 

Verkefni sem unnið hefur verið að er að finna leiðir til að auka 
starfsmenntun fyrir sjávarútvegin, það er hinsvegar sömu vanda-
málin þar eins og annarstaðar varðandi starfsnám. Atvinnugrein-
ar vilja fá menntaða einstaklinga inn í greinarnar en vilja ekki 
kosta neinu til.  

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. Kælitæknifélagið 
bindur miklar vonir við nýja námskrá í kæli-og frystivélavirkjun 
sem enn hefur ekki verið tekin í notkun, en mun efla gildi og gæði 
þeirrar greinar. Félagið er í samstarfi við önnur félög á Norður-
löndunum  um ýmis mál kælitækninar t.d. menntun og ýmsar 
nýjungar í kælitækni. Félagið heldur nokkra fundi á ári þar sem 
flutt eru ýmis erindi er snerta kæliiðnaðinn.
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Málmsuðufélag Íslands
Málmsuðufélagið er félag áhugamanna, fyrirtækja, og félagasam-
taka 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 Ís-
landsmeistarakeppni á ýmsum málmsuðuaðferðum. Félagið hélt 
nokkra fundi á árinu og eru félagsmenn í VM í stjórn félagsins.

samskipti við stjórnvöld og alþingi 
Samskipti VM við stjórnvöld eru með ýmsum hætti. Frá Alþingi 
berast óskir um umsagnir vegna margra þingmála. Þá eru einnig 
samskipti við hin ýmsu ráðuneyti og undirstofnanir þeirra. Bein 
samskipti eru að mestu varðandi málefni vélstjóra til sjós. En 
einnig að hluta til óbein svo sem í gegnum Iðuna vegna mennta-
mála og gegnum ASÍ og starfsnefndir þess við Alþingi og ráðu-
neyti. VM sendir inn umsagnir um þingmál og lagafrumvörp 
sem snúa að hagsmunamálum félagsmanna og starfsumhverfi 
atvinnugreina þar sem þeir starfa. Lagafrumvarp um breytingar 
á lögum um stjórn fiskveiða og veiðigjöld voru stærstu málin af 
þeim umsögnum sem félagið sendi frá sér á síðasta ári.  

Þá hefur félagið samskipti við Vinnumálastofnun, Útlend-
ingastofnun og mennta- og menningarmálaráðuneytið vegna at-
vinnuleyfa, launa og starfsréttinda erlendra starfsmanna. 

Umfang þessara samskipta hafa minnkað m.a. vegna þess að 
Iðan hefur tekið að sér viðurkenningu á starfsnámi.

Samskipti við stjórnvöld hafa breyst. Samskipti við innanríkis-
ráðuneytið hafa verið mjög erfið eftir að nýr ráðherra tók við. Fé-
lagið hefur ekki fengið fund með honum eins og kallað hefur verið 
eftir. Erindum á ráðuneytisstjóra innanríkisráðuneytisins frá for-
manni VM og lögmanni félagsins hefur ekki verið svarað eftir að 
við funduðum með ráðuneytisstjóranum í október 2013 um mál-
efni er varðar félagsmenn og ýmislegt annað. 

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 var í samningahóp um sjávarútvegsmál 
 í samningaviðræðum 
n Íslands og Evrópusambandsins um aðild Íslands að 
 sambandinu sem var lagður niður.
n Í starfshópi um endurnýjun skipastóls 
 Hafrannsóknarstofnunar.

Mönnunarnefnd 
Mikil umskipti urðu í mönnunarnefnd þegar skipt var um for-
mann í nefndinni um síðustu áramót. Barátta félagsins fyrir fag-
legum vinnubrögðum skilaði árangri, enda hefur nýr formaður 
neitað að byggja úrskurði nefndarinnar á fyrri vinnubrögðum 
og kallað eftir að fundin verð fagleg aðferðafræði við úrskurð 
hennar. Þar sem nú á að fara að vinna eftir lögum er LÍÚ komið 
upp að vegg, hafa samtökin loksins samþykkt aðkomu að því að 

finna fagleg viðmið til að byggja úrskurðina á. Vinnan er hafin 
og er stemmt að að henni ljúki í september á þessu ári. Hin síð-
ustu ár hefur innanríkisráðuneytið (áður samgönguráðuneytið) 
ítrekað fellt úr gildi úrskurði mönnunarnefnda skipa, þar sem 
það hefur verið niðurstaða ráðuneytisins að ákvarðanir meiri-
hluta mönnunarnefndar, að veita undanþágur frá ákvæðum laga 
um mönnun vélstjóra á fiskiskipum, fækka vélstjórum um borð í 
skipunum, hafi verið ólögmætar. Er hér annarsvegar um að ræða 
tvo úrskurði er varða Brimnes RE, sá síðari frá 24. júní 2013, en  
hinsvegar í málum Heimaeyjar VE og Barkar NK, einnig frá sama 
ári. Úrskurðir ráðuneytisins um ólögmæti ákvarðana meirihluta 
mönnunarnefndar voru reistir á því, að nefndin hefði brotið gegn 
rannsóknarreglu stjórnsýslulaga, með því að hafa ekki rann-
sakað og upplýst það með fullnægjandi hætti, hvort lagaskilyrði 
væru til þess að veita undanþágur frá ákvæðum laga um mönnun 
fiskiskipa. M.ö.o. hafi meirihluti nefndarinnar veitt undanþágur 
án þess að upplýsa það með fullnægjandi hætti hvort skilyrðum 
laganna fyrir veitingu undanþágu frá mönnun væri fyrir hendi.

Annað mál sem einnig er verið að bíða eftir, varðandi mönnun 
skipa, er reglugerð um framdrifsafl skipa sem Siglingastofnun úr-
skurðaði 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 Siglingastofnun færi yfir at-
hugasemdir sem hefðu borist og er málið fast þar nú. Félagið hefur 
verið með ábendingar til Siglingastofnunar vegna skráningar vél-
arafls skipa, sem er rangt skráð í sumum tilfellum án þess að stofn-
unin vilji nokkuð gera í málinu. Framganga þessa máls er lýsandi 
dæmi um vinnubrögð stjórnsýslunar og ráðuneyta undanfarin ár.

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 undanþágunefnd 
um að rannsaka að enginn með tilskilin réttindi fáist í stöðuna 
sem sótt er undanþága fyrir. 

Nýjar starfsreglur undanþágunefndar þrengja mjög veitingu und-
anþága. Margir vélstjórar hafa farið í að ljúka sveinsprófi og sækja 
sér viðbótarréttinda og var gefið ákveðið svigrúm fyrir þá einstak-
linga, sem er  eru nú að skila árangri. Í dag eru mjög fáar undan-
þágur í gildi og mun væntanlega fækka enn frekar á þessu ári.

Vegna mikillar fækkunar á skipum og stöðugildum í fiskiskipa-
flotanum er allur samanburður á undanþágum á milli undanfar-
inna ára mjög erfiður og í raun ekki marktækur. Hefur t.d. um-
sóknum um undanþágur fyrir vélstjóra fækkað úr 734 árið 2007 í 
252 umsóknir 2013. Samþykktar umsóknir um undanþágur hefur 
fækkað úr 685 árið 2007 í 222 árið 2013. Sextán undanþágur voru í 
gildi 5. mars síðastliðinn, flest allar á þeim forsendum að viðkom-
andi er að sækja sér réttindi í stöðuna. Á heimasíðu VM er hægt að 
nálgast ársskýrslur undanþágunefndar. 

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 lífeyrissjóði um allt land.
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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 4 fulltrúa. 
Guðmundur Ragnarsson er varamaður í stjórn fyrir VM.

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

Erlent samstarf 
Evrópska iðnaðarsambandið (Industriall)  
og Industri i Norden (IN)
VM er félagi innan IndustriAll og IN ásamt Samiðn í gegnum 
sameignarfélagið IIF (Icelandic Industry Federation). Tilgangur 
félagsins er að eiga samstarf um sameiginlega aðild og virkni í 
Norðurlanda,- Evrópu- og alþjóðlegu samstarfi. VM hefur vaktað 
starfssemi IndustriAll,  en Samiðn IN og skipta félögin kostnaði. 
Vegna breytinga á stjórnskipulagi industriAll mun Ísland eiga að-
eins eitt sæti í framkvæmdastjórn, við þessar breytingar mun VM 
taka við sem fulltrúi Starfsgreinasambandsins sem átti einn full-
trúa. 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 kreppan í Evrópu, samdrátturinn  og atvinnu-
leysið í aðildarlöndunum auk skipulagsmála.

alþjóðlega flutningaverkamannasambandið (ITF)
VM er félag innan ITF. Árni Bjarnason formaður FFSÍ sinnir málefn-
um ITF og er stjórnarmaður í fiskimannadeild ITF og hefur VM fylgst 
með málum fiskimanna 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 Þórshöfn og síð-
ari fundurinn var haldin í Reykjavík. Farið var með fundarmenn í 
skoðunarferð í Hellisheiðarvirkjun og í Elliðaárvirkjun sem vakti 
mikla ánægju hjá okkar norrænu félögum að sjá hvernig henni 
hefur verið haldið í upprunalegu horfi og var að skilja á þeim að 
t.d. í Noregi væri varla til svona minnismerki um frumuppbygg-
ingu raforkuframleiðslu.

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. Áfram var rætt um 
að efla þyrfti ásýnd sambandsins og gera það virkara í að vinna að 
málefnum vélstjóra á Norðurlöndunum. 

Fræðslu- og menntamál VM 
Hlutverk VM á sviði menntamála er að efla félagslega og faglega 
þekkingu félagsmanna og vinna að framgangi og þróun fagnáms 
vélstjóra, málmiðnaðar- og netagerðarmanna. Fagnámið á að gefa 
sem mesta möguleika á vinnumarkaði og félagsmenn eiga að hafa 
aðgang að markvissri endurmenntun. Félagið vinnur að þessum 
markmiðum með því að reka öflugan fræðslusjóð og taka þátt í 
starfsemi aðila vinnumarkaðarins, stjórnvalda og menntastofn-
ana sem stuðlar að þróun fagnámsins og endurmenntunarinnar. 
VM á fulltrúa í starfsgreinaráði, stjórn Tækniskólans, fagráði Vél-
tækniskólans, stjórn og sviðsstjórn IÐUNNAR fræðslumiðstöðvar 
og menntanefnd ASÍ og getur með starfsemi á þessu sviði haft 
áhrif á menntun og námsframboð fyrir alla félagsmenn. 

Félagið réði Gylfa Einarsson í hálft starf til tólf mánaða, frá 1. 
apríl 2013. Gylfi vann að skilgreiningum á stöðu ákveðinna atriða 
á sviði menntamála vél- og málmiðnaðarins og mun vinna Gylfa 
nýtast félaginu við störf að menntamálum í nánustu framtíð. 
Einnig vann Gylfi að gæða- og vottunarferlum fyrir kæliiðnaðinn.

starfsgreinaráð í málmtækni-,  
vélstjórnar- og framleiðslugreinum
Á síðasta ári hélt starfsgreinaráðið tólf formlega fundi. Fulltrúar 
VM í ráðinu eru þeir Halldór Arnar Guðmundsson og Vignir Ey-
þórsson. Gylfi Einarsson heldur utan um rekstur ráðsins, sem 
fundar í húsakynnum VM. Á vegum ráðsins  var unnið að skil-
greiningum á hæfnikröfum starfa í vél-, málmtæknigreinum og 
netagerð, en starfsnámshluti námskráa byggir á þessum hæfni-
kröfum. 

Á árinu lauk vinnu við skilgreiningar á hæfnikröfum starfa Í 
málmiðngreinum og vélstjórn auk vinnu við styttri námsbraut 
,,Liðsmaður í málmiðnaði‘‘ sem lýkur með framhaldsskólaprófi. 
Brautinni er ætlað að vera grunnur að frekara námi í málmiðnaði. 
Ráðið vann að málefnum sveinsprófs- og nemaleyfisnefnda. Fag-
hópur í netagerð vann hæfnikröfur starfa fyrir greinina og náms-
brautarlýsingu.

Menntanefnd asÍ 
Hlutverk menntanefndar ASÍ er að hafa frumkvæði að stefnu-
mótun ASÍ á sviði menntamála og fylgja eftir samþykktum mið-
stjórnar. 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-símennt-
unar eru einnig á könnu nefndarinnar. FMA rekur fræðslu- og út-
gáfustarfsemi fyrir talsmenn aðildarsamtakana. Mímir starfar á 
sviði fullorðinsfræðslu og starfsmenntunar, með það að mark-
miði að bjóða upp á nám fyrir fullorðna, þróa námsleiðir og hvetja 
fólk á vinnumarkaði til símenntunar og starfsþróunar. Á árinu 
var fjallað um óskir Mímis um að verða viðurkenndur einkaskóli 
á framhaldsskólastigi.
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 Ástæðan fyrir ósk Mímis er að þó námsleiðir hafi verið vottaðar 
og ættu þar með að vera matshæfar til eininga á framhaldsskóla-
stigi, þá hefur það ekki gengið eftir.

Utanumhald um félagsmálafræðsluna er á skrifstofu Menning-
ar- og fræðslusamband alþýðu (MFA) í Sætúni, þar sem hluti starf-
anna er unnin af starfsmönnum ASÍ. Fjármál MFA voru nokkuð 
til umræðu þar sem framlag ríkisins til fræðslunnar hefur verið 
skorið niður. 

skólamál 
Tækniskólinn – skóli atvinnulífsins, var stofnaður 1. júlí árið 
2008 með sameiningu Iðnskólans í Reykjavík og Fjöltækniskól-
ans. Skólinn er einkarekinn og er í eigu LÍÚ, Samtaka Iðnaðar-
ins, Samorku, Samtökum íslenskra kaupskipaútgerða og Iðnaðar-
mannafélagsins í Reykjavík. Tækniskólinn er eini skólinn þar sem 
VM á fulltrúa í stjórnum. Formaður VM situr í skólastjórn og tveir 
starfsmenn sitja í fagráði Véltækniskólans. Helstu umfangsefni 
stjórna skólans eru að takast á við niðurskurð í rekstri og vinna að 
breytingum sem fylgja nýjum framhaldsskólalögum. Á árinu var 
unnið að aðlögun námskráa að hæfnikröfum starfa sem starfs-
greinaráðum ber að vinna samkvæmt nýjum lögum um fram-
haldsskóla.

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

Útskrifaðir nemar úr vél- og málmtækninámi 
Nokkuð er um að skólar keyri sameiginlegt grunnnám fyrir vél-
stjórnar- og málmtæknibrautir og málmtækni og bifvélavirkjun.

Nám 2013 2012 2011 2010 2009

Vélstjórn vélaverðir 61 93 14 49 46

Vélstjórn A-nám/2.stig 22 34 34 17 34

Vélstjórn B-nám/3.stig 29 25 9 10 32

Vélstjórn C-nám 5 1 2 0 0

Vélstjórn D nám/4. stig 40 40 24 37 42

Grunndeild málmiðna 54 97 17  

Rennismíði 12 5 2 6 5

Stálsmíði 14    2

Vélvirkjun 51 30 31 21 29

Netagerð 0 2   1

Samtals 288 327 133 140 191

skráðir nemendur á vorönn 
Nemendur á vélstjórnarbrautum eru skráðir á viðkomandi brautir 
og mismunandi er hve langt þeir eru komnir. 

Nám 2014 2013 2012 2011 2010

Vélstjórn vélaverðir 13 35 54 0 9

Vélstjórn A-nám/2.stig 108 94 81 92 96

Vélstjórn B-nám/3.stig 66 78 96 89 75

Vélstjórn C-nám 11 16 5 5 3

Vélstjórn D-nám/4.stig 172 170 190 165 156

Grunndeild málmiðna 269 313 220 227 253

Rennismíði 7 23 25 12 7

Stálsmíði 11 11 4 3 6

Vélvirkjun 80 111 105 41 86

Netagerð 0 8 3 4 0

Samtals 737 859 783 638 691

Útskrifaðir sveinar 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 nemaleyfisnefndir. 
Alls útskrifuðust 81 sveinn í málmiðngreinum og netagerð á árinu 
2013 og skiptast eftir iðngreinum sem hér segir:

Iðngrein 2013 2012 2011 2010 2009

Blikksmíði 1 5 1 4 8

Málmsuða 0 0 0 0 0

Netagerð 1 0 0 0 0

Rennismíði 3 9 5 4 10

Stálsmíði 15 12 2 1 5

Vélvirkjun 61 49 79 59 53

Samtals 81 75 87 68 76

Námssamningar
Á árinu 2013 voru 126 námssamningar í málmiðngreinum og neta-
gerð staðfestir.

Námsamningarnir skiptast þannig eftir iðngreinum.

Iðngrein 2013 2012 2011 2010 2009

Blikksmíði 4 9 1 3 3

Málmsuða   0 0 0 0

Netagerð 3 4 2 0 0

Rennismíði 8 10 3 4 15

Stálsmíði 11 15 10 4 8

Vélvirkjun 100 60 66 73 81

Samtals 126 98 82 84 107

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 húsa-
kynnum 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-
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nám njóti sömu áherslu í skólakerfinu. Styrkir til nema á útskrift-
arári í vél- og málmtæknigreinum eru viðleitni á þá átt.

Styrkirnir sem veittir eru eru 20 og að upphæð 100.000 kr. hver 
og eru auglýstir í byrjun árs. Dregið er úr innsendum umsóknum.

Verðlaunaafhending Iðnaðarmannafélags reykjavíkur 2014 
Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík stóð fyrir sinni áttundu ný-
sveinahátíð 1. febrúar sl. Hátíðin var að vanda haldin í Ráðhúsi 
Reykjavíkur að viðstöddum forseta Íslands, hr. Ólafi Ragnari 
Grímssyni, mennta- og menningarmálaráðherra, Illuga Gunnars-
syni, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Ragnheiði Elínu Árnadóttur, 
borgarstjóranum í Reykjavík, Jóni Gnarr, verðlaunahöfum, meist-
urum þeirra og fjölda gesta. 

Í þetta sinn var 21 nýsveinn verðlaunaður, 12 fengu silfurverð-
laun og níu bronsverðlaun. Sex konur hlutu verðlaun að þessu 
sinni. Meistarar nýsveinna hlutu viðurkenningu. Þá veitti Há-
skólinn í Reykjavík námsstyrki og Alcoa Fjarðaál veitt námsferða-
styrki. 

Sveinarnir starfa í 15 iðngreinum og stunduðu nám við fimm 
framhaldsskóla. 

Eggert Jóhannsson var útnefndur iðnaðarmaður ársins 2014. 
Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík óskar verðlauna- og viður-

kenningahöfum hjartanlega til hamingju og þakkar öllum sem 
lögðu lið við að gera hátíðina eftirminnilega og virðulega. Með-
fylgjandi er tafla með nöfnum nýsveina sem hlutu verðlaun, 
meistara þeirra og skóla.

Málm- og véltæknisvið IÐUNNar fræðsluseturs 
VM er aðili að IÐUNNI fræðslusetri sem hefur það hlutverk að 
bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í iðnaði. Innan IÐUNNAR 
fer Málm- og véltæknisviðið með málefni vél- og málmiðnaðarins. 
Sviðið hefur þróað námskeið sem eru sniðin að þörfum starfs-
greinanna og byggt upp kennsluaðstöðu.

Tveir fulltrúar VM sitja í stjórn sviðsins. IÐAN hefur fest kaup 
á nýju húsnæði í Vatnagörðum undir alla starfsemi fræðslumið-
stöðvarinnar sem er orðin nokkuð umfangsmikil, enda IÐAN sá 
fræðsluaðili í landinu sem starfar hvað mest að málefnum starfs-
menntunar. Fyrirtæki sækja í auknum mæli til IÐUNNAR með 
óskir um þjálfun á ákveðnum sviðum sem sérsniðin verði að þörf-
um fyrirtækisins. Umfang þessara þjálfunarverkefna hefur aukist 
mikið.  Einnig er töluvert um að starfsmenn sviðsins veiti ráðgjöf 
og aðra aðstoð, sérstaklega varðandi suðumál, bæði í gegnum 
síma og í fyrirtækjum. 

Á árinu hélt Málm- og véltæknisvið 
IÐUNNAR eftirtalin námskeið:

 Fjöldi námskeiða Fjöldi nemenda

Autocad/ Inventor 6 42

Iðntölvustýringar 1 7

NDT / Óskaðlegar prófanir 1 30

Kælitækni 3 21

Suðunámskeið 3 12

Suðusmiðja 6 60

Suðuþjálfun í fyrirtækjum 19 43

Vökvatækni 4 35

Samtals 43 250

sjóðir VM 
Fræðslusjóður VM
Við stofnun VM var lögð áhersla á að koma á fót öflugum 
fræðslusjóði sem veitt gæti félagsmönnum rétt til umtalsverðra 
styrkja til að greiða niður námskostnað þeirra sem vilja sækja 
sér aukna þekkingu og færni. Allir félagsmenn, sem greitt hafa 
félagsgjald í 6 mánuði, eiga grunnstyrk að upphæð kr. 50.000. 
Að auki safna þeir réttindum sem nema 20% af greiddu félags-
gjaldi liðins árs. Grunnrétturinn 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 frístund-
anáms. 

Þeir félagsmenn sem vinnuveitandi greiðir sérstaklega af í 
fræðslusjóð VM, vegna ákvæða þar um í kjarasamningi eða 
samkvæmt persónubundnum samningi, eiga rétt á viðbótar-
styrk. 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 tvöfalda þá upphæð árið á eftir. Viðbótarstyrkurinn er 
sérstaklega ætlaður til fagnáms og starfsþróunar. 

Á þremur árum geta allir félagsmenn VM safnað rétti til 
námsstyrkja allt að kr. 80.000 og þeir sem  sérstaklega er greitt 
af í fræðslusjóðinn öðlast viðbótarrétt að upphæð kr 70.000 
eða samtals kr. 150.000.

Árið 2008 var reglum fræðslusjóðs VM breytt þannig að 
grunnréttur þeirra sem verða atvinnulausir og hafa fullnýtt 
inneign sína verður óskertur. Þeir sem fara í hlutastarf fá sama 
hlutfall og starfshlutfall þeirra er. 

Reglur sjóðsins um uppsöfnun og hámarksstyrki hafa verið 
í endurskoðun með það að markmiði að réttur félagsmanns 
hverju sinni skráist á félagavef.

Árið 2013 fengu 237 félagsmenn VM alls 280 styrki, 
sem skiptast á eftirfarandi hátt:

 2013 2012
NÁM/NÁMSKEIÐ Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð

Fagnámskeið 22 708.588 20 589.300

Ferðastyrkir 13 321.276 21 432.520

Framhaldsskólanám 96 2.582.938 119 4.033.212

Háskólanám 21 792.200 27 900.757

IÐAN fræðslusetur 9 226.106 13 325.780

Landsbjörg 45 1.843.100 37 1.726.200

Meirapróf 18 859.200 24 1.209.900

Persónuleg færni 8 347.000 6 427.000

Tómstundanám 31 726.500 54 1.473.400

Tungumálanám 13 337.300 2 37.000

Tölvunám 4 189.500 8 275.505

Vinnuvélapróf   3 122.200

Samtals: 280 8.933.708 334 11.552.774
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styrktar og sjúkrasjóður VM
Árið 2013 var ánægjulegt fyrir Styrktar- og sjúkrasjóð VM.  Sam-
þykkt var að hækka styrki og dagpeninga vegna jákvæðrar útkomu 
athugunar á framtíðarstöðu skuldbindinga styrktar- og sjúkrasjóðs 
VM sem var framkvæmd 2012. Sjúkradagpeningar hækkuðu í  há-
mark 900.000 á mánuði og í hlutfallið 100% í stað 90% eins og áður 
var. Einnig komu inn nýir styrkir eins og  t.d. fæðingarstyrkur og 
endurgreiðsla á tannlæknakostnaði sem að félagsmenn hafa verið 
ákaflega ánægðir með. Þessar breytingar tóku gildi á þeim góða 

degi 1.maí. 2013. Í kjölfar þessara breytinga var gefinn út bæklingur 
með upplýsingum um styrki og dagpeninga Styrktar- og sjúkrasjóðs 
VM og var hann sendur til allra félagsmanna. Markmið sjúkrasjóða 
almennt á ekki að vera sjóðssöfnun og með því að hækka styrki og 
dagpeninga til félagsmanna hefur VM stuðlað að jafnara streymi í 
gegnum sjóðinn og bættari hag félagsmanna í veikindum sínum.

Á meðfylgjandi töflum má sjá þróunina á greiðslu dagpeninga 
og styrkja úr sjóðnum á síðustu þremur árum og ánægjulegt er að 
félagsmenn eru í auknum mæli að nýta sér sinn rétt.

Greiðslur úr Styrktar- og sjúkrasjóði-2010-2011-2012

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

Jeyrnartæki 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

2013 Fjöldi Upphæð Meðaltal 

Sjúkradagpeningar til félagsmanna 112 149.735.922 1.336.928

sjúkraþjálfun 223 5.895.761 26.438

Sjóngler og linsur 143 5.673.175 39.673

Heyrnartæki 31 3.866.454 124.724

Frjósemismeðferð 12 1.395.770 116.314

Útfararstyrkur 29 6.850.000 236.207

Líkamsræktarstyrkur  411 7.325.361 17.823

Tannlæknaþjónusta (nýtt inn í maí 2013) 136 3.897.023 28.655

Fæðingarstyrkur (nýtt inn í maí 2013) 31 3.200.000 103.226

Aðrir styrkir 286 7.068.991 24.717

Samtals: 1.414 194.908.457 137.842
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Orlofssjóður VM 
Eins og á sést á meðfylgjandi töflum en 
nýtingin góð, enda hefur VM lagt metnað 
sinn í að gera upp húsin og samræma 
innbú og þjónustu á milli staða. Mikil 
ánægja hefur verið með sumarhúsaá-
skrift að Stöð 2 og er boðið bæði upp á 
helgar- og vikuáskrift. 

Samanburður á nýtingu húsa/íbúða félagsins frá 2007 – 2013

Sumarnýting allt árið (01.06. - 15.09) ÁR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

HÚSAHÓPAR % 59,36 53,49 65,97 68,58 68,44 79,58 84,58

00-RVÍK Reykjavík, Skúlagata  90,65 90,65 89,72 93,46 97,2 99,07 91,3

01-RVÍK Mánatún í Reykjavík  0 0 0 0 0 97,82 96,1

10-ÖLFUS Ölfusborgir við Hveragerði  75 31,78 61,99 57,32 60,12 66,67 99,5

20-BLÁSK Syðri-Reykir Bláskógabyggð  88 86,92 92,52 89,25 88,79 86,45 92,93

24-BLÁSK Laugarvatn - húsvarðarhús  57,94 61,68 78,5 81,31 71,03 81,31 93,48

25-BLÁSK Laugarvatn - stór raðhús  81,78 75,7 87,85 79,91 88,32 84,11 86,96

26-BLÁSK Laugarvatn - lítil hús (raðhús)  44,76 39,95 51,4 71,03 67,64 63,32 74,7

27-BLÁSK Laugarvatn sérhús með potti  80 71,5 86,45 81,78 88,79 90,65 94,56

29-BLÁSK Laugarvatn sérhús keðja  6,54 0 81,31 83,18 84,11 88,79 88,04

30-KIRKJ Kirkjubæjarklaustur  66,36 71,96 76,64 81,31 69,16 86,92 91,3

31-KIRKJ Kirkjubæjarklaustur gæludýr  71,96 74,77 71,03 77,57 70,09 90,65 93,48

40-KLIFA Klifabotn í Lóni  74,77 70,09 85,98 74,77 80,37 85,98 69,57

51-ÚLFS Úlfsstaðir  75,7 65,42 89,72 78,5 58,88 74,77 93,48

60-ILLUG Illugastaðir  75,24 85,05 86,92 90,65 90,65 81,31 93,48

70-FURUL Furulundur á Akureyri  94,37 83,49 90,34 82,24 93,15 87,85 98,18

90-SVIGN Svignaskarð í Borgarfirði  82,35 82,71 90,65 91,12 86,45 92,06 92,93

SJUK Sjúkraíbúð  0 0 0 0 0 46,73 61,96

15-GRÍMS Hraunborgir  60,75 79,53 94,57 100 94,57 91,3 0

80-FLÓKA Flókalundur  83,33 80 100 100 100 100 80

50-EINAR Einarsstaðir á Héraði  75,7 78,5 96,26 85,05 71,96 78,5 85,87

61-ILLUG Illugastaðir leiguhús  71,96 71,96 78,5 65,42 67,29 58,88 80,43

28-BLÁSK Laugarvatn - tjaldvagnastæði  2,31 19,49 17,69 28,46 25,64 20,63 20,13

99-VIKAV ferðastyrkur  71,1 48,07 5,44 26,69 29,66 50,93 82,48

       

* 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 starfsend-
urhæfingarsjóð. Hlutverk sjóðsins er að aðstoða fólk sem lendir í 
langvinnri fjarveru frá vinnu vegna veikinda eða slysa. Félags-
mönnum VM stendur þessi þjónusta til boða ef starfshæfni þeirra 
er skert vegna veikinda eða heilsubrests. Þeir sem telja sig þurfa á 
þessari þjónustu að halda geta pantað sér tíma hjá ráðgjöfum VM 
í starfsendurhæfingu.  Vegna mikillar eftirspurnar eftir þjónustu 
ráðgjafa ásamt því að Hlín Guðjónsdóttir var beðin um að taka að 
sér verkefni tengd geðheilbrigðisþjónustu á vegum VIRK var í lok 
árs 2013 tekin ákvörðun um bæta við heilu stöðugildi. Ákveðið var 
að  Rakel Björk Gunnarsdóttir iðjuþjálfi yrði ráðin til starfa og hóf 
hún störf 26.02.2014. 

Tilgangur þjónustu VIRK er að aðstoða fólk við að komast  til 
vinnu. Um er að ræða markvissa ráðgjöf sem snýr að starfsend-
urhæfingu og krefst fullrar þátttöku viðkomandi einstaklings. 
Þjónustan er ferli sem felur í sér greiningu á stöðu og möguleikum 
eftir verkferlum VIRK. Miðað er við að einstaklingur sé með vott-
aðan heilsubrest frá lækni þegar hann kemur til  VIRK. Ráðgjafar 
starfa alltaf í samráði við lækni og því getur verið til mikilla bóta 
og sparað talsverðan tíma ef læknir sendir með einstaklingi stutt 
læknabréf eða aðrar upplýsingar sem hann telur að geti gagnast í 
starfsendurhæfingu viðkomandi einstaklings.

Markmið starfseminnar er að efla færni og vinnugetu til að 
draga úr líkum á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna 
varanlegrar örorku. Áhersla er lögð á að efla virkni einstaklings-
ins, auka vinnugetu og varðveita vinnusamband hans, ef það er 
til staðar.

Einnig hefur verið lögð áhersla á að skoða þá þætti í vinnuum-
hverfinu sem hafa áhrif á starfsgetu einstaklingsins til að aðstoða 
hann við að viðhalda vinnugetu sinni og þá möguleikum á að vera 
virkur á vinnumarkaði. 

Á árinu 2013 voru 79 ný einstaklingsmál skráð í þjónustu hjá 
ráðgjöfum á Stórhöfða 27. Sama ár útskrifuðust 49 einstaklingar 
úr þjónustu. Fjölgun er í nýskráningu einstaklingsmála á milli 
ára, en heildarfjöldi  í þjónustu í lok árs 2013 voru 94 einstaklingar 
( samkvæmt tölfræðisamantekt frá skrifstofu VIRK 17.01.2014). 

74% þeirra sem útskrifast fara í launaða vinnu, í atvinnuleit eða  
lánshæft nám.

styrkir til hjálparsamtaka
2013 styrkti VM hjálparsamtök fyrir jólin eins og undanfarin ár. Að 
þessu sinni fékk Hjálparstofnun kirkjunnar 600.000 kr., Mæðra-
styrksnefnd 400.000 kr. og samstarf hjálparstofnana á Akureyri 
300.000 kr. 

ORLOFSHÚS 2007 - 2013

Nýting allt árið (01.01. - 31.12) ÁR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 HÚSAHÓPAR % 39,62 42,51 48,1 52,53 53,48 56,27 57,73

 00-RVÍK Reykjavík  82,9 81,22 90,66 87,91 83,84 85,36 88,22

 01-RVÍK Mánatún í Reykjavík  0 0 0 0 0 87,55 91,32

 10-ÖLFUS Ölfusborgir við Hveragerði  49,54 51,62 54,41 59,98 67,12 54,75 72,14

 20-BLÁSK Syðri-Reykir Bláskógabyggð  52,11 57,3 60,39 61,41 61,74 60,79 63,01

 24-BLÁSK Laugarvatn - húsvarðarhús  38,46 39,29 43,79 43,59 44,48 48,13 64,66

 25-BLÁSK Laugarvatn - stór raðhús  48,8 45,69 57,24 48,37 54,85 49,79 52,47

 26-BLÁSK Laugarvatn - lítil hús (raðhús)  18,6 18,46 24,86 39,3 36,76 38,41 35,73

 27-BLÁSK Laugarvatn sérhús með potti  45,28 52,12 55,25 51,53 58,59 64,55 62,05

 29-BLÁSK Laugarvatn sérhús keðja  0 0 33,33 55,05 59,51 60,56 58,36

 30-KIRKJ Kirkjubæjarklaustur  25,76 27,37 30,64 29,1 40,07 44,25 35,89

 31-KIRKJ Kirkjubæjarklaustur gæludýr  27,15 25,42 29,61 36,18 34,29 39,83 36,98

 40-KLIFA Klifabotn í Lóni  28,18 26,78 31,07 30,17 36,36 31,27 30,69

 51-ÚLFS Úlfsstaðir  32,36 22,68 35,2 28,18 25,68 45,41 41,09

 70-FURUL Furulundur á Akureyri  64,19 69,59 71,85 74,71 75,32 67,5 74,89

 90-SVIGN Svignaskarð í Borgarfirði  43,88 51,82 60,6 57,95 50,43 57,16 55,21

 SJUK Sjúkraíbúð  0 0 0 0 0 48,6 61,1

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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akkur 
Árið  2012 skilaði ekki góðri ávöxtun á sjóði Akks en þó var hægt 
að veita 5 styrkir úr sjóðnum árið 2013 að upphæð kr. 2.900.000 kr. 
Þrír styrkir voru veittir í flokknum menningarmál og listsköpun 
og 2 vegna rannsókna, brautryðjenda- og frumkvöðlastarfs.

Stjórn Akks skipuðu við þessa úthlutun,  Ólafur Grétar Krist-
jánsson formaður , Páll Magnússon og Steingrímur Haraldsson en 
þeir eru allir í aðalstjórn Akks.  Varamenn í stjórn Akks eru Guð-
mundur Ragnarsson, Jón Jóhannsson og Einar Hilmarsson.

Stjórnir – nefndir og ráð sem starfsmenn VM skipa
Guðmundur Ragnarsson:
• Miðstjórn ASÍ, fram að næsta þingi ASÍ
• Samningarnefnd ASÍ
• Alþjóðanefnd ASÍ, formaður fyrir hönd miðstjórnar ASÍ
• Stjórn Alþjóðamálastofnunar Háskólans fyrir ASÍ
• Í stjórn Iðunnar 
• Í stjórn Fiskifélag Íslands 
• Í stjórn Tækniskólans  sem áheyrnarfulltrúi með málfrelsi 
• Úrskurðarnefnd um fiskverð 
• Mönnunarnefnd skipa 1. janúar 2014 til 31. desember 2016
• Undanþágunefnd 1. janúar 2014 til 31. desember 2016
• Framkvæmdastjórn idustriAll fyrir IIF –  
 Icelandic Industry Federation 
• NMF – Norræna vélstjórasambandið
• Varamaður í stjórn Gildis lífeyrissjóði
• Fulltrúaráði Sameinaða lífeyrissjóðsins
• Fulltrúaráði Sjómannadagsráðs
• Í starfshópi um endurnýjun skipastóls  
 Hafrannsóknastofnunar

Guðni Gunnarsson:
• Orlofsnefnd VM
• Stjórn ASÍ-UNG og formaður þar

Halldór Arnar Guðmundsson:
• Skólanefnd FMA - Félagsmálaskóla alþýðu 
• Í kjörstjórn VM 
• Varamaður mönnunarnefnd skipunartími  
 2. janúar 2014 til 31.desember 2016.
• Varamaður undanþágunefnd skipunartími  
 2. janúar 2011 til 31. desember 2016.

• Í starfsgreinaráði málmtækni,vélstjórnar- og framleiðslugreina    
• Sviðsstjórn IÐUNNAR 
• Fagráði Véltækniskólans 
• Verkefnastjórn í öryggismálum sjófarenda 
• Menntanefnd ASÍ - Aðalmaður
• NMF – Norræna vélstjórasambandið

Vignir Eyþórsson:
• Kjara og skattanefnd ASÍ  -  Aðalmaður
• Lífeyrisnefnd ASÍ -  Varamaður
• Skipulags - og starfsháttanefnd ASÍ -  Varamaður
• Vinnumarkaðsnefnd -  Varamaður
• Vinnumarkaðsráð höfuðborgarsvæðis -  Aðalmaður
• Sviðsstjórn- Málm- og véltæknisvið Iðunar
• Starfsgreinaráð málmtækni,vélstjórnar- og framleiðslugreina    
• Sveinsprófsnefnd í vélvirkjun
• 1. maí nefnd. Fulltrúaráðs  verkalýðsfélaganna í Reykjavík 
• Kjörstjórn VM

Félagið er til fyrir félagsmennina
Til að fag- og stéttarfélag eins og VM geti orðið öflugt, verða félags-
mennirnir að vera meðvitaðir um að styrkur félagsins býr í félags-
mönnunum 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. Ein af skýring-
unum sem sett hefur verið fram fyrir þessari deyfð er að með sam-
ræmdri launastefnu upplifi félagsmenn það ekki að þeir séu að 
berjast fyrir sínum kjörum og réttindum. Allt er ákveðið miðlægt 
og aðkoma þeirra er aðeins að samþykkja eða hafna því sem lagt 
er fyrir þá. Með öflugri framtíðarsýn sem mörkuð hefur verið hjá 
félaginu í kjaramálum, mun vonandi verða breyting á og félags-
menn fylki sér á bak við félagið til að ná þessum markmiðum okk-
ar fram. Það gerum við ekki nema með öflugu stéttarfélagi, sem 
getur ekki orðið sterkt nema félagsmennirnir leggi sitt af mörkum. 
Hagsmunir allra sem starfa í vél- og málmtækni á Íslandi verður 
best tryggðir með því að allir sameinist í eitt öflugt landsfélag. 
Þannig getum við beitt okkur af fullum krafti með okkar hags-
muni í fyrirrúmi án afskifta annarra. 



Lykiltölur úr rekstri VM árið 2013 (birt með fyrirvara)

Rekstrarreikningur 2013

VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður
VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður

Rekstrartekjur

Félagsgjöld og iðgjöld ............................................ 419.520.815 172.465.780 53.148.410 4.777.274 189.129.351

Aðrar tekjur .............................................................. 72.388.128 45.734.278 26.653.850
491.908.943 218.200.058 79.802.260 4.777.274 189.129.351

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld ..................................... 86.248.086 82.687.167 3.560.919

Almennur rekstrarkostnaður .............................. 97.049.226 89.826.851 133.790 7.088.585

Aðildargjöld til ASÍ .................................................. 13.576.113 13.576.113

Þóknun til (frá) öðrum sjóðum ............................ 0 (33.469.995) 7.972.262 6.584.798 18.912.935

Bætur og styrkir ...................................................... 203.842.165 8.933.708 194.908.457

Rekstur orlofshúsa og íbúða ................................ 65.233.694 65.233.694

Afskriftir ................................................................... 24.547.631 6.623.017 12.366.054 1.759.080 3.799.480
490.496.915 159.243.153 85.572.010 20.972.295 224.709.457

Rekstrarhagnaður (-tap) 1.412.028 58.956.905 (5.769.750) (16.195.021) (35.580.106)

Fjármunatekjur og �ármagnsgjöld 52.467.461 19.504.074 (228.026) 6.838.241 26.353.172

Lagt í Vinnudeilusjóð (8.623.289)

A�oma ársins 53.879.489 69.837.690 (5.997.776) (9.356.780) (9.226.934)

Rekstrarreikningur 2013

Efnahagsreikningur 31. desember 2013

VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður

VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður

Eignir sjóða alls 3.058.322.992 1.874.181.154 174.454.626 210.136.686 799.550.526

Krafa á aðra sjóði ..................................................... (850.851.851) (172.558.328) (678.293.523)

Eignir samtals 2.207.471.141 1.874.181.154 174.454.626 37.578.358 121.257.003

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Vinnudeilusjóður .................................................... 242.214.004 242.214.004

Akkur, styktar- og menningarsjóður ................. 181.991.385 181.991.385

Minningarsjóður VM .............................................. 2.383.367 2.383.367

Óráðstafað eigið fé ................................................. 1.692.335.365 734.379.844 (43.311.631) 210.136.485 791.130.667

Eigið fé samtals 2.118.924.121 1.160.968.600 (43.311.631) 210.136.485 791.130.667

Skuldir sjóða alls 939.398.871 713.212.554 217.766.257 201 8.419.859

Skuld við aðra sjóði ................................................. (850.851.851) (637.858.642) (212.993.209)

Skuldir samtals 88.547.020 75.353.912 4.773.048 201 8.419.859

Eigið fé og skuldir samtals 2.207.471.141

Efnahagsreikningur 31. desember 2013
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Við bjóðum
góða þjónustu

Við bjóðum 
fyrirtækjum 
sérþekkingu

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.

Ragnar Guðjónsson hefur starfað við fjármögnun 
sjávarútvegs í 40 ár. 

Ragnar er viðskiptastjóri í sjávarútvegsteymi 
Íslandsbanka.


