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Þoli ekki að 
vera í vörn

Guðmundur Þ. 
Ragnarsson vélfræðingur 

hefur verið formaður 
VM, Félags vélstjóra og 

málmiðnaðarmanna í átta 
ár. Félagið er tíu ára um 

þessar mundir.



N á n a r i  u p p l ý s i n g a r  á  h e i m a s í ð u  V M
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VM-Félag vélstjóra og málmtæknimanna  -  Stórhöfða 25  -  110 Reykjavík  -  575 9800 Landsfélag í vél- og málmtækni

AðAlFundur Vm 2016

DaGskRá FunDaRins heFst kl. 17:00

•	 Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra

•	 Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins

•	 Reikningar félagsins og sjóða

•	 Kjör endurskoðenda

•	 Ákvörðun stjórnarlauna

•	 Lagabreytingar og reglugerðir

•	 Lýsing á kjöri stjórnar og varastjórnar VM í stjórnarkjöri 2016

•	 Kjör í nefndir og stjórnir sjóða

•	 Kjör kjörstjórnar

•	 Önnur mál

Boðið verður upp á léttar veitingar að fundi loknum

29. aprí l  2016 á Grand hótel  Reykjavík

Sundagörðum 2  /  104 Reykjavík  /  510 5000  /  fax 510 5010  /  lifeyrir.is

Traust og björt framtíðarsýn 
Hlutverk Sameinaða lífeyrissjóðsins er að tryggja fjárhagslegt öryggi sjóðfélaganna, 
maka þeirra og barna í framtíðinni. Kynntu þér þjónustu okkar á lifeyrir.is.
Við hjálpum þér að búa í haginn fyrir framtíðina.
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> Saman náum við árangri – um allan heim

Saman náum við árangriwww.samskip.is

Hjá Samskipum fara saman kraftur og sóknarhugur nýrrar kynslóðar og ómetanleg áratuga reynsla. 
Við leggjum metnað okkar í að veita viðskiptavinum áreiðanlegar heildarlausnir á sviði flutninga um 
allan heim og höfum byggt upp samhentan hóp og traust flutningakerfi sem tryggja skjóta og örugga 
þjónustu jafnt innanlands sem utan.
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40
Er þekkingin afþökkuð?

„Því fylgir mikið umbreytingarferli 
í lífi hvers einstaklings að láta af 

störfum og setjast í helgan stein.“

Sameiningin gekk vel

Örn Friðriksson fyrrum formaður 
Félags járniðnaðarmanna og VM 
segir allt hafa náðst fram sem 
stefnt var að með stofnun VM.

tímarit VM

Útgefandi: VM

ábyrgðarmaður: 

Guðmundur Ragnarsson

Ritstjóri: Sigurjón M. Egilsson

Prentun: Litróf

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

Þorsteinn I. Hjálmarsson

Andrés Bjarnason 

Jón Jóhannsson

Sævar Örn Kristjánsson

Guðmundur Sigurvinsson

Gunnar Sk. Gunnarsson

„Góður vinnustaður“

Þetta urðu 42 ár sem ég starfaði í 
álverinu í Straumsvík frá því að ég 
byrjaði þar árið 1972 sem vélvirki 
og þar til ég hætti haustið 2014. 

36
Traustur grunnur

Stálsmiðjan-Framtak ehf. 
varð til við sameiningu 
Stálsmiðjunnar ehf og 
Framtaks ehf íársbyrjun 2013. 22



Lowara dælur...
fyrir lífríkið

Vatn er undirstaða lífsins og samnefnari allra þeirra aðstæðna þar sem Lowara dælur koma  
við sögu.

Lowara dælurnar eru framleiddar með lasersuðutækni sem gerir þær ónæmar fyrir ætandi  
efnum og tryggir jafnframt að framleiðsluferillinn skaðar ekki náttúruna.

Lowara dælur eru gerðar úr pressuðu ryðfríu stáli, sem varnar mengun í vatninu.   

Þú færð dæluna sem þig vantar hjá okkur.

Danfoss hf.  •  Skútuvogi 6  •  104 Reykjavík  •  Sími: 510 4100 
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Þrátt fyrir að flestir kjarasamningar VM séu komnir í höfn og gildi  til loka ársins 2018, eru 

samt sem áður mörg krefjandi verkefni sem þarf að takast á við næstu misseri og ár. Ramma-

samkomulag milli aðila vinnumarkaðarins sem skrifað var undir í október 2015 býður upp á 

mikla möguleika til breytinga. VM hefur lagt fram mótaðar tillögur um breytingar í vél- og 

málmtækni, tillögur sem við verðum að ná fram. Þær  byggjast á því að hækka þurfi dagvinnu-

laun svo hægt verði að lifa af þeim, eyða yfirvinnu, og  breyta launakerfum sem byggja á tíma-

skrift yfir í launaumhverfi sem byggir á  faglegri færni og kunnáttu. 

Hugarfarsbreytingu þarf til. Hún verður ekki reiknuð í excel. Atvinnurekendur og VM eru 

sammála um margar af þessum breytingum. En  það þarf kjark til að framkvæma þær.

Við þurfum að finna nýjar leiðir til að efla samstöðu hjá vélstjórum á fiskiskipum og það 

munum við gera á næsta ári með sér kjararáðstefnu fyrir þá. 

Það eru ekki aðeins ýmsar breytingar með atvinnurekendum sem þarf að koma á. Einnig 

þarf að koma á ýmsum skipulagsbreytingum í fyrirkomulagi stéttar- og fagfélaga. Eins og fyr-

irkomulagið er í dag, þá erum við að veikja okkur og um leið styrkja stöðu viðsemjenda okkar 

með því að vera sundruð í allt of mörgum félögum. 

Menntamálin hjá okkar stéttum eru í mikið í deiglunni. Með áherslum ráðamanna á að nám 

til stúdentsprófs verði þrjú ár, er fjögurra ára iðnnám, án möguleika á framhaldsnámi, nema 

að undangengnu viðbótarnámi, sett í erfiða aðstöðu til að keppa um nemendur. 

Með nýjum lögum um framhaldsskóla var fyrirkomulagi við gerð námskráa breytt. Áður sá 

starfsgreinaráð um að vinna miðlægar námskrár, sem áttu að tryggja að allir skólar kenndu 

sama nám með sama hætti. Nú vinnur hver skóli sína námskrá sem byggir á skilgreindum 

hæfnikröfum starfa. Starfsgreinaráðin unnu hæfniskröfurnar en sú krafa var gerð að þær 

mættu ekki vera ýtarlegar. Þetta mun hugsanlega leiða til þess að námið verði ekki framkvæmt 

Spennandi verkefni framundan

Við þurfum að 
finna nýjar leiðir til 

að efla samstöðu 
hjá vélstjórum á 

fiskiskipum og það 
munum við gera á 
næsta ári með sér 

kjararáðstefnu fyrir þá. 



Spennandi verkefni framundan
með sama hætti í öllum skólum, sem aftur getur haft þær afleiðingar að nemendur eigi 

erfiðara með að skipta um skóla í miðju námi.  

Mikið er rætt um starfsnám og lýsa pólitíkusar yfir miklum áhuga á því. Það þarf fleiri 

nemendur í allt iðn- og starfsnám á Íslandi. Þegar kemur að framkvæmdum og kostnaði 

virðist áhuginn aftur á móti vera meiri í orði. Starfsnám verður alltaf dýrara en bóknám. 

Þá staðreynd þurfa menn að viðurkenna. 

Hluti starfsnáms á að fara fram á vinnustað. Undanfarin ár hefur vinnustaðanám 

verið útundan við skipulagningu iðn- og vélstjórnarnáms. En nú er vinnustaðanám al-

mennt skilgreint sem hluti námsins og skal það skilgreint í námlýsingum. Hér þurfa fyr-

irtækin að taka við sér og útfæra verkferla fyrir móttöku og þjálfun nema.

Verkefni fagfélags á sviði menntamála eru margvísleg. Félagið þarf að standa vörð um 

gildi námsins og starfsréttindi sem það gefur, en viðhorf til t.d. löggildingar iðngreina 

hafa breyst undanfarið.

Almennt er það viðurkennt að allt nám á framhaldsskólastigi þarf að útfæra þannig að nem-

endur eigi möguleika á framhaldsnámi. Það er grundvallaratriði í samkeppni um nemendur. 

Þetta skilja ekki allir atvinnurekendur. Í þeim breytingum á námi á framhaldsskólastigi sem 

nú er unnið að er vilji félagsins að málmiðnanám til meistararéttinda og vélstjórnarnám til 

fullra réttinda verði á háskólastigi. Námið skal útfært þannig að nemendur sem velja það með 

það að markmiði að sækja síðan verk- eða tæknifræðinám verði ekki lengur að ljúka náminu 

en þeir sem velja bóknámsbrautir framhaldsskólanna.

Við eigum að horfa fram og líta á allar breytingar sem tækifæri. Tækifærin nýtast ekki nema 

hafa skýra framtíðarsýn og taka forystu.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM
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Félagsmönnum býðst  
að kaupa Útilegukortið 
á 9.000 kr. og 
Veiðikortið á 3.500 kr.

Veiði- og útilegukortið 2016
Félagsmenn VM geta nú fengið kortin á skrifstofu félagsins. 

Nú standa yfir framkvæmdir á 

Laugarvatni vegna bygginga á 

fjórum nýjum orlofshúsum fyrir 

félagsmenn VM. Tvö minni hús-

in eru 93 fm² og hin tvö stærri 

eru 107 fm². Stefnd er að því að 

taka húsin í notkun síðari hluta 

þessa árs. 

Einnig var tjaldstæðið 

stækkað í fyrra og eru nú 60 

stæði á svæðinu.

Orlofssvæði Vm 
á laugarvatni 
– nýju húsin
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21.

ÁHALDAHÚS

vs Salerni

Rafmagnstafla (3 innstungur)

Sturta
Útivaskar

Vatnskrani

Leiksvæði

Bílastæði

Aðkoma sjúkrabíla

Svæði VM



Engin verk of smá

Öflugir
Saman

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

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

 Version 2 | December 2013

How to promote your BSI certification. 

FM 592299
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Hvar sérð þú
enska boltann

VERÐUM Á BÁS B10 og B11 Á ÍSLENSKU
SJÁVARÚTVEGSSÝNINGUNNI 22-24 SEPTEMBER

VERIÐ VELKOMIN!

FAJ

Friðrik A. Jónsson ehf
Akralind 2 - 201 Kópavogur
S: +354 552 2111 - F: + 354 552 2115
www.maras.is

SAILOR GMDSS

AIS
CLASS-B

12 wött

Friðrik A.
Jónsson ehf Hvalur hf

Kjarakönnun Vm
tímalaun samkvæmt kjarakönnun VM 2015

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands annaðist kjarakönnun meðal félagsmanna VM sem starfa í landi. Í könnuninni 

var spurt um septemberlaun auk atriða er varða menntun og starfssvið. Hér birtast töflur sem sýna tímalaun þeirra sem 

fá greidd grunnlaun auk yfirvinnu, greind eftir því hvaða námi er lokið, starfssviði og starfsemi fyrirtækisins. Í töflunum 

eru tímalaun gefin upp í krónum. Hjá sumum hópum er staðalfrávikið hátt og getur það stafar það af samspili fjölda 

einstaklinga í hópnum og miklum mun á grunnlaunum þeirra.

Meðaltímalaun eftir námi (í krónum) Fjöldi Tímalaun Staðalfrávik

1. eða 2. stig vélstjórnar 21 2.430 562
3. eða 4. stig vélstjórnar 16 2.273 677
Vélfræðingsnám 113 2.443 648
Vélvirkjun 113 2.463 639
Rennismíði 27 2.477 392
Stálskipasmíði, stálmannvirkjagerð og ketil- og plötusmíði 29 2.249 564
Málmsuða 23 2.331 668
Alls 342 2.420 618

Meðaltímalaun eftir starfssviði (í krónum) Fjöldi Tímalaun Staðalfrávik

Smíðar og framleiðsla   125 2.330 445
Viðhald, þjónusta, eftirlit 192 2.386 571
Vélgæsla 23 2.351 937
Sölumennska/ráðgjöf 38 2.715 760
Stjórnun (verkstjórn) 7 2.604 626
Annað starfssvið 22 1.978 549
Alls 407 2.379 597

Meðaltímalaun eftir aðalstarfsemi (í krónum) Fjöldi Tímalaun Staðalfrávik

Fiskiðnaður í landi 16 2.347 523
Þjónustuiðnaður 95 2.438 541
Framleiðsluiðnaður 131 2.388 508
Orkuver/stóriðja 72 2.260 607
Annað 86 2.381 769
Alls 400 2.373 599

Meðaltímalaun eftir vinnutíma (í krónum) Fjöldi Tímalaun Staðalfrávik

Vaktavinnufólk 63 2.392 755
Dagvinnufólk 347 2.377 563
Alls 410 2.379 596
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Símenntun í iðnaði 

NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

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

• Ál og álsuða

• Bilanagreining

• 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  www.idan.is

Fjöldi 
félagsmanna
Árið 2015 greiddu alls 3138 einstak-

lingar félagsgjöld til VM.

Nýir félagsmenn voru 324. Skipt-

ing milli kynja er 3089 karlar og 49 

konur.

Skráðir félagsmenn, sem hættir 

eru störfum vegna aldurs eða örorku, 

eru 724. Félagsmenn VM eru því 

rúmlega 3800.

Atvinnulausir félagsmenn voru 31 í 

desember 2015 og hefur þeim fækkað 

frá fyrra ári úr 1,8% í 1%.

Í desember 2014 voru þeir 54 eða 

1,8% og hafði fjölgað frá 2013 úr 1,5%.
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Vélsmiðjan og Mjölnir

 
 

 
 
 

Staðreyndir um kosti og galla 

háspennuloftlína og jarðstrengja, 

stefnumótun erlendis og umfjöllun 

hér heima. Kynntu þér málið á 

www.landsnet.is/linurogstrengir

Upplýsingavefur 
um loftlínur og jarðstrengi

ÞEGAR GÆÐI OG ÁREIÐANLEIKI
SKIPTIR MÁLI

Klettagörðum 8-10   |   104 Reykjavík   |   Sími: 590-5100   |   www.klettur.is

KLETTUR býður úrval af lyfturum, aflvélum, rafstöðvum, loftpressum 

og öðrum búnaði fyrir skip og útgerðir frá þekktum framleiðendum, 

auk þess að vera með framúrskarandi varahluta- og viðgerðarþjónustu.

Stapahraun 6 • 220 Hafnarfjörður • info@cooling.is

Uppsetning og þjónusta á 
frysti-, kæli- og krapakerfum

Atli Steinn sími 891 7918
E. Stefán sími 899 7918

Kjararáðstefna VM 2016
14. til 16. október 3016 á Hótel Selfoss

Þema ráðstefnunnar er nýtt samn-

ingalíkan. Hvernig voru breytingarnar 

framkvæmdar á Skandinavíska vinnu-

markaðinum. Frummælendur verða: 

Jens Bundvad,  
General Secretary of Nordic IN.  

Áður hjá CO-industri og Dansk Metal

Gylfi Arnbjörnsson, 
forseti ASÍ 

Þorsteinn Víglundsson, 
framkvæmdastjóri SA

Guðmundur Ragnarsson, 
formaður VM  



Smiðjuvegi 66  •  200 Kópavogi  •  Sími 580 5800  •  www.landvelar.is

Sameinar það besta 
í rafsuðu

Stefnan ræður
áfangastaðnum

Einkabankaþjónusta Arion banka veitir víðtæka eignastýringar-
þjónustu sem sniðin er að þörfum hvers og eins.

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

Arion einkabankaþjónusta

Þinn eigin viðskiptastjóri sem sér um þitt eignasafn og 
fjárfestir samkvæmt fyrirfram ákveðinni fjárfestingarstefnu.

Sterk tengsl við viðskiptastjóra með símtölum, tölvupósti og 
reglulegum fundum sé þess óskað.

Ítarleg ársfjórðungsleg yfirlit um stöðu og ávöxtun.

Traust og vönduð 
einkabankaþjónusta
stjórnast af markmiðum viðskiptavinarins 
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Þoli ekki 
að vera í vörn
Guðmundur Þ. Ragnarsson vélfræðingur hefur verið formaður VM, Félags  

vélstjóra og málmiðnaðarmanna í átta ár. Félagið er tíu ára um þessar mundir.
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Guðmundur er Vesturbæingur. Hann átti 

heima á Bræðraborgarstíg  og eins var hann 

mikið í Steinabænum á Bráðræðisholtinu hjá 

ömmu og afa. Það var stutt þar á milli.

„Ég var KR-ingur inn að beini og nánast 

má segja að ég hafi átt heima í KR—heimil-

inu á veturnar. Svo mikið var ég þar. Guð-

mundur var í Vesturbænum þar til hann 

varð átján ára. Þá flutti hann í Kópavog.

En hvernig er með dreng í Vesturbænum. 

Heillaði Grandinn og bryggjurnar?

„Afi minn, Guðmundur Þórður Sigurðs-

son, gerði út bátinn Skógafoss og hann átti 

verbúð þar sem Sægreifinn er núna. Segja 

má að ég hafi alist upp með körlunum á 

Kaffivagninum; Jóa á Íslendingi, Einari á 

Aðalbjörginni og þeim köllum öllum. Þannig 

fékk ég snemma að kynnast menningu 

þessara manna. Ég var mikið með afa, að 

sinna bátnum og við annað sem hann þurfti 

að gera.“

Ætli Guðmundur hafi hrifist af lífi þessara 

manna. „Já, samt var ég svo ungur þegar 

þetta byrjaði að ég veit svo sem ekki hvort 

svo hafi verið. Sex ára fór ég fyrst í sveit 

til afasystur minnar, í Hörgslandskoti á 

Síðu, og var þar í sveit á hverju sumri og tvö 

síðustu árin var ég vinnumaður hjá gömlu 

hjónunum, þá orðinn sextán ára gamall. Þar 

var ég alltaf á sumrin.“

Guðmundi er hugsað til bernskunnar og 

segir að hefði ekki verið svo mikill aldurs-

munur á honum og afa hans hefði mál jafn-

vel þróast á annan veg, einsog varð með 

Aðalbjörgina. „Þar sem Stebbi og Bubbi tóku 

við af Einari. Móðurbróðir minn, sem gekk 

í Stýrimannaskólann, hafði ekki áhuga á 

slorinu. Þegar báturinn var orðinn nokkuð 

þreyttur sá gamli maðurinn ekki tilgang í að 

endurnýja. Svo hann hætti útgerðinni og fór 

að vinna hjá bænum.“

leiddist aldrei til sjós

„Satt best að segja átta ég mig illa á hvernig 

það ækslaðist að ég fór þessa leið. Faðir minn, 

en ég ólst ekki upp hjá honum, er vélfræðing-

ur. Ég fór í undirbúningsdeild málmiðnaðar 

í Iðnskólanum og var þar einn vetur. Ég hef 

stundum velt þessu fyrir mér án þess að átta 

mig á hvað varð til þess að ég fór þessa leið. 

Nú, ég fór í Vélskólann og síðan leiddi bara eitt 

að öðru.  Þegar ég var búinn með skólann og 

smiðjuna var komið að þessum sem flest okkar 

þekkja; kominn með fjölskyldu og þá þurfti 

að kaupa húsnæði. Þá var besta leiðin að fara 

á sjóinn. Mér leiddist þessi vinna aldrei og 

fannst mér framandi að reka togara og halda 

utanum það allt sem snéri að vélbúnaði hans.“

Það var í janúar 1981 að Guðmundur fór 

til Þingeyrar og á Framnes þar sem hann 

var í tvö ár. „Ég var farinn að hugsa mér að 

fara frá Þingeyri þegar Kaupfélag Dýrf-

irðinga, eða Fáfnir, tekur ákvörðun um að 

láta smíða togara á Akureyri. Mér, þá aðeins 

25 ára, var boðið að vera yfirvélstjóri á nýja 

togara. Þetta freistaði mín. Ég var síðan yfir 

smíðinni á honum í átta mánuði á Akureyri. 

Sléttanesið varð síðan síðasti togarinn sem 

var smíðaður á Íslandi. Úr varð að ég var á 

Þingeyri til ársins 1999.“

Eftir það lét Guðmundur undan löngu 

sinni og fór á loðnu. „Ég réði mig á Bjarna 

Ólafsson og var þar eina vertíð. Mér fannst 

þetta ekki eins spennandi og ég hafði gert 

mér í hugarlund. Eftir vertíðina fór ég til 

Þorbjarnarins í Grindavík, á Gnúp GK, sem 

var þá á saltfiski. Ég var þar til ákveðið var 

að skipta honum út fyrir gömlu Guðbjörgina. 

Við sóttum hana til Noregs í desember 1994. 

Við byrjuðum á að breyta henni í frystitogaa 

og hún var nefnd Gnúpur. Þar var ég þar 

til ég tók við sem formaður VM árið 2008. 

Þannig að ég hafi ekki farið víða.“

Vélstjórar þurfa að kunna margt

„Góður vélstjóri þarf að vera mjög fjölhæfur. Í 

nútímaskipi hefur tölvuþekking  bæst við alla 

þá þekkingu sem áður þurfti. Búnaður skipa 

er mjög flókinn. Ég var byrjaður á Sléttanes-

inu, og hélt því áfram á Gnúpnum, að fara út úr 

þeirri gömlu hefð sem hafði þróast að víða að 

viðhaldi skipa var í raun safnað saman. Skip-
ára

Nú, ég fór í  
Vélskólann og síðan 
leiddi bara eitt að 
öðru.  Þegar ég var 
búinn með skólann og 
smiðjuna var komið 
að þessum sem flest 
okkar þekkja; kominn 
með fjölskyldu og 
þá þurfti að kaupa 
húsnæði.
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in voru send í slipp og gert við margt. Þetta 

var oft gert í sláturtíðinni þar sem fólkið sem 

alla jafna vann í frystihúsinu var fengið til að 

vera í sláturhúsunum meðan á slátrun stóð og 

togarnir voru þá frá á meðan. 

Oft á tíðum voru langir listar yfir það sem 

þurfti að gera og þegar menn sáu hvað það 

myndi kosta var oft freistingin að skera 

það aðeins niður og það bitnaði á skipun-

um, hægt og rólega.  Ég benti á þetta þegar 

við komum með Sléttanesið nýtt og sýndi 

fram á að það borgar sig að vera með reglu-

legt viðhald þannig að ekki þyrfti að gera 

eins mikið þegar farið var í slipp. Best var 

ef dugði að mála skipin. Það er ekki nóg að 

kunna og getað allt sem kemur upp á um 

borð. Heldur er þetta einnig stórt rekstr-

arlegt atriði fyrir útgerðina. Það er mikils 

virði að hafa góðan vélstjóra, vélstjóra sem 

skipuleggur verkefnin vel og þekkir það sem 

hann gerir.“

Guðmundur sagði ekki nóg að vélstjórar 

vilji hafa þannig reglu á hlutunum. Útgerð-

irnar séu misjafnar og sumar þeirra starfa 

þannig að viðhald safnast upp og ráðist sé 

síðan í margt samtímis.

„Á Gnúpnum reyndu við að vera með 

viðhaldið jafnt og reglulega þannig að 

hægt var að sinna því í inniverum. Skipið 

var gamalt og það er þannig að þegar fyrri 

eigendur ákveða að selja þá ráðast þeir 

ekki í dýrt viðhald og því er margt sem nýir 

eigendur verða að bregðast við. Fyrir utan 

þær breytingar sem varð að gera á Gnúpnum 

gerðum við fimm ára plan til uppbyggingar 

á skipinu, hægt og rólega. Planið gekk upp 
ára

Málverkið sem er á 
skrifstofu Guðmundar málaði 

föðurafi hans, Guðmundur 
Þorsteinsson. kvenfélagið 

keðjan gaf Vélstjórafélaginu 
myndina á 50 ára afmæli 

félagsins, árið 1959.
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og ég held að það sé ekki síst ástæða þess að 

skip sem var smíðað 1981 er í fullum rekstri 

í dag.“

Guðmundur nefndi að eftir því sem skip-

um fækkar og aflaheimildir eru færðar á sí-

fellt færri skip aukist álagið á þau skip sem 

er í rekstri hverju sinni. „Oft eru tvær áhafn-

ir til að hafa sem minnstar inniverur þannig 

að skipin séu í fullum rekstri og álagið á 

skipin er mikið. Þá þarf skipulag og brýnt er 

að hafa yfirsýn fyrir það sem krefst viðhalds, 

viðgerða eða endurnýjunar.

Það er alveg sama hversu góður vélstjór-

inn er. Alltaf kemur eitthvað eitthvað óvænt 

upp. 

„Sennilega var erfiðasta bilunin sem ég 

lenti í þegar við vorum, um 800 mílur suður 

af Hvarfi, að við voru lengi að finna bilunina. 

Vélin gekk eina stundina en ekki þá næstu. 

Það var alveg sama hvað við reyndum, við 

fundum ekkert að. Olíutíminn var réttur og 

ekkert var að sjá. Við vorum nánast ráðþrota 

og það var erfitt vitandi að það myndi kosta 

mikið að láta draga okkur í land, þetta langt 

frá landi.

Við vorum búnir að opna knastásinn 

þegar ég skýt á vélina og þá sé ég að tann-

hjólið snýst en ekki knastásinn. Kíllinn sem 

hélt tannhjólinu hafði gefið sig þannig að 

stundum var þetta á réttum stað og þá var 

allt í lagi. Við hraðabreytingar á vélinni 

færði tannhjólið sig og vélin fór á vitlausan 

tíma. Þá var ekki annað að gera en sjóða 

þetta fast og sigla í land.“

hef aldrei legið á mínum skoðunum

Það á árunum 1998 til 2000 sem Guðmundur 

Ragnarsson fer að hafa afskipti af félagsmál-

um. „Það byrjaði á að ég tók til máls á fundi 

hjá Vélstjórafélaginu og þar með hófst þetta. 

Hægt í fyrstu en jókst smátt og smátt. Það fór 

svo að ég fór í stjórn félagsins og varð síðan 

varaformaður Vélstjórafélagsins.“

Guðmundur var ötull við að skrifa í blað 

Vélstjórafélagsins, Vélfræðinginn, um kjara-

mál og fleira. „Það var fín æfing í því sem 

seinna beið mín. Ég hafði nánast ekki skrif-

að neitt frá því að ég var í skóla svo þetta 

var fínn lærdómur í að koma hugsun sinni 

á blað. Eins varð að hafa skipulag á því sem 

ég vildi segja svo heill þráður væri í því sem 

ég vildi segja í greinunum sem ég skrifaði. 

Þetta var gaman og greinarnar vöktu oft 

athygli.“

En hvað varð til þess að Guðmundur tók að 

skipta sér af félagsmálunum. Var langur að-

dragandi að því?

„Nei, það held ég ekki. Ég hafði alltaf 

verið pólitískur og aldrei legið á mínum á 

skoðunum. Ég var ný skilinn þegar þetta 

var og hafði kannski rýmri tíma þess vegna. 

Við sjáum það að í félagsmálunum að það 

vantar yngra fólk til starfa. Þegar ég skoða 

hvernig ég var þá er það svo að það er ekki 

fyrr en börnin eru farin að heiman sem 

gefst nægur tími til þessara starfa. Framar 

á ævinni er fólk upptekið við annað.  Koma 

sér þaki yfir höfuðið, barnauppeldi og þess 

háttar.  Félagsstörf eru tímafrek.“

ekki sáttur í fyrstu

Á árinu 2006 sameinast Vélstjórafélag Íslands 

og Félag járniðnarmanna í VM, Félag vélstjóra 

og málmiðnaðarmanna. 

Var Guðmundur sáttur með sameininguna?

„Í fyrstu var ég ekki sáttur við samein-

inguna. Ég beitti mér gegn henni og skrifaði 

um það. Mér fannst uppleggið við sam-

eininguna ekki vera á réttum forsendum. 

Umræðan laut fyrst og fremst að peningum. 

Mér fannst eins og menn væru í bissness og 

töluðu um hagkvæmni og aftur hagkvæmni. 

Mér fannst vanta umræðu um hvernir hags-

munar félaganna lágu saman. Það var það 

sem ég gagnrýndi mest.“

Guðmundur segir að menntun manna 

í báðum félögunum hafi legið saman 

og  þeir starfa saman í sömu atvinnu-

greininni vél- og málmtækninni, í dag sé 

hann þeirrar skoðunar að sameiningin 

sé eitt mesta gæfuspor sem stéttirnar  

hafi stigið.
ára

Sennilega var  
erfiðasta bilunin sem 
ég lenti í þegar við 
vorum, um 800 mílur 
suður af Hvarfi, að við 
voru lengi að finna 
bilunina. Vélin gekk 
eina stundina en  
ekki þá næstu. 
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„Nú erum við í einu félagi og gætum þar 

hasmuna allra okkar félagsmanna. Berjast 

þar fyrir réttindum, menntun og öðru slíku 

og haft mikil áhrif. Þetta var heillavænlegt 

spor.“

Guðmundur var kjörinn í varastjórn VM 

eftir stofnun félagsins. Helgi Laxdal, sem 

var áður formaður Vélstjórafélagsins, var 

formaður fyrsta árið og Örn Friðriksson, 

sem var áður formaður Félags járniðnað-

armanna, var formaður annað ári í starfi 

VM.

„Það var raðað inn í stjórnina fyrstu árin.“

En hvernig bar því við að Guðmundur 

verður formaður?

„Ég er fyrsti kjörni formaður félagsins. 

Það var ákveðið við sameininguna að for-

menn félaganna, sem stóðu að VM, urðu 

formenn fyrstu tvö árin, fyrst var það 

Helgi og síðan Örn. Eftir að ég tók við sá ég 

að fyrstu tvö árin fóru mjög illa, þau nýtt-

ust lítt. Þá skipti engu hvaða menn höfðu 

verið formenn, alls engu. Heldur er það 

þannig að  þegar menn eru að hætta þá eru 

þeir bara hættir. Þannig að það var margt 

ófrágengið þegar ég tók við sem formaður.“

Þegar hér var komið hafði Guðmundur 

verið til sjós í 28 ár og var farinn að huga 

að hvað tæki við hjá sér. „Mér fannst þetta 

orðið gott með sjómennskuna. Ég hafði 

áhuga á félagsmálum og hafði ákveðnar 

skoðanir á VM og hvernig ætti að byggja 

það upp. Þegar kom að formannskjöri var 

ég tilbúinn. Hefði ég ekki verið kjörinn 

formaður VM hefði ég samt farið í land og 

fundið mér annað starf.“

Fjórir voru í kjöri til formanns. Guð-

mundur varð hlutskarpastur með ágætum 

mun. Hann hefur verið formaður frá árinu 

2008 og hefur aldrei fengið mótframboð. 

Það stóð til eitt sinn en sá sem ætlaði gegn 

honum dróg framboðið til baka áður en til 

kastanna kom.

VM nýtur virðingar

Þegar þessi tími er að baki og formaðurinn horf-

ir til baka. Hvernig hefur til tekist?

„Ég vil orða þetta þannig, sama hvort það 

komi við menn eða ekki, að ég taldi mig 

vera að fara í einhverskonar skrifstofustarf, 

en svo var ekki. Það var og er margt sem mig 

langar að gera hér. Sumt hefur gengið, ann-

að ekki.

Segja má að mikið hafi gengið á hér 

haustið 2008 þegar hrunið reið yfir. Vanda-

málin urðu mörg og af nógu var að taka. Þau 

ár sem ég hef verið formaður hafa markast 

af því ástandi sem varð í samfélaginu og 

þeim verkum sem tengjast því. Þetta hefur 

verið mikil vinna.“

Af orðum Guðmundar má marka að margt 

hafi verið ógert í þróun VM þegar hann tók 

við. En hefur honum, ásamt starfsfólki og 

stjórn, tekist að breyta félaginu mikið á þess-

um átta árum?

„Það er ekki mitt að dæma um það. Það 

hefur ýmislegt breyst. Þegar ég kom var 

starfandi framkvæmdastjóri og mér fannst 

það ekki ganga vel. Því var breytt og ég held 

að með því fína fólki sem hér starfar, og 

stjórn félagsins, held ég að hafi tekist búa 

til öflugt og áberandi stéttarfélag. Í dag er 

VM áberandi og virkt stéttarfélag, félag sem  

nýtur virðingar. Við reynum að vera ábyrg í 

allri okkar framsetningu og rökstyðjum það 

sem við leggjum fram. Við höfum forðast 

upphrópanir og lobbíisma. Ég held að félag-

ið sé á mjög góðum stað, á öllum sviðum.“

Undir forystu Guðmundar hefur VM 

gengist fyrir kjaramálaráðstefnum þar sem 

félagsmenn koma saman og móta stefnu 

félagsins. Margir gestir hafa komið til þeirra 

og miðlað af reynslu sinni. Jafnt innlendir 

sem erlendir. Guðmundur segir þetta hafa 

gefist einstaklega vel.

Guðmundur rifjar upp að Vélstjórafélagið 

átti ekki aðild að Alþýðusambandi Íslands. 
ára

Ég er fyrsti kjörni 
formaður félagsins. 
Það var ákveðið við 

sameininguna að 
formenn félaganna, 

sem stóðu að VM, urðu 
formenn fyrstu tvö árin, 

fyrst var það Helgi og 
síðan Örn. 
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„Við vorum í bómul,“ segir hann. Þess vegna 

var það félag ekki þátttakandi með öðrum 

félögum. „Fyrir utan slaginn við LÍÚ gerði 

félagið fátt og kom á eftir öðrum varðandi 

samninga félagsmanna í landi og fékk í 

raun það sama og aðrir hðfðu samið um.“

Við höfum forystu

Guðmundur segir það hafa verið nýtt fyrir sig 

að byrja að starfa innan Alþýðusambandsins. 

Af eigin reynslu og því sem ég varð áskynja um 

marga aðra, sá ég að oft vantaði undirbúning. 

Ég skoðaði kjarabaráttu fyrri ára og víða sá ég 

að það vantaði málefnalega hugmyndafræði 

um hvert átti að stefna, þá í átt að vitrænum 

breytingum. Oftast hefur þetta verið eltingar-

leikur um prósentur og krónur. Hjá okkur eru 

margir samningar og víða var uppbygging 

þeirra óskýr og ómarkviss. Þess varð að 

breyta. Ég kallaði þetta tifandi tímasprengju 

og bæri að ná fram breytingum á því sem 

ekki var nógu gott. Til að gera það varð að 

kalla saman menn í félaginu og hefja undir-

búning að því hvernig við vildum sjá hlutina 

fyrir okkur. Móta okkar stefnu og hafa frum-

kvæðið í því sem við vildum ná fram. Ég 

verð að segja sem er, að frá því byrjuðum á 

þessu árið 2012, hefur vinnan okkar skilað 

okkur ótrúlegum árangri í okkar kjarasamn-

ingum. Við höfum haft forystu til dæmis 

varðandi orkufyrirtækin og hjá iðnaðar-

mönnum. 
ára

 „Fyrir utan slaginn við 
lÍÚ gerði félagið fátt 
og kom á eftir öðrum 
varðandi samninga 
félagsmanna í landi og 
fékk í raun það sama og 
aðrir hðfðu samið um.“
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Sá sem er með rökstudda stefna hefur for-

ystuna. Sá þarf ekki að verjast. Ég þoli ekki 

að vera í vörn.“

Guðmundur segir að þrátt fyrir samflot á 

vinnumarkaði hefði alltaf verið ljóst að það 

kæmi að því að gerðir yrðu annarskonar 

kjarasamningar. „Þegar að því kæmi yrðum 

við að vera vel undirbúnir.“

Liður í því var að fá Dani til skrafs og 

ráðagerða á árinu 2012. „Fyrst þeir geta gert 

betri samninga og starfað í öðru andrúms-

lofti, er ljóst að við getum það líka. Á næstu 

kjararáðstefnu undirbúum við okkur fyrir 

næstu skref. Til okkar mun koma einn helsti 

sérsfræðingur Skandinavíu til að fræða okk-

ur um hvaða breytingar voru gerðar til að 

þeim tókst að auka kaupmátt á Norðurlönd-

um þrátt fyrir tiltölulega lágar launahækk-

anir á tveggja ára fresti. 

Ég tel að með því að halda svona ráð-

stefnu og fá fólk með aðra þekkingu séum 

við að taka ákveðna forystu. Það eru alltaf 

einhverjar hindranir en með því að ná fram 

umræðu og yfirlit yfir málin þá öðlumst við 

meiri þekkingu á því sem þarf að gera og 

færum okkur kannski frá þeim sem undir-

búa sig ekki vel. Það er hættulegt að festast í 

gömlu fari  sem menn þekkja vel, þrátt fyrir 

að veran þar skili engu.

Þetta er okkar framtíðarsýn og við höfum 

forystu í þessu.“

Vítahringur sem við verðum að komast úr

Guðmundur segir VM hafa haft forystu í sam-

ræðum um breytingar að styttri vinnutíma og 

það sem félagið hefur lagt fram í því hefur ver-

ið notað í vinnu um breytingar sem væntan-

lega verða gerðar, og verður að gera.

„Það vita allir hvernig vinnumarkaðurinn 

er byggður upp. Fæstir geta lifað á dag-

vinnulaunum og því eru nær allir háðir 

yfirvinnunni og því dregst vinna að óþörfu. 

Ég geri mér grein fyrir að það er viðkvæmt 

að segja þetta, en svona er raunveruleikinn. 

Ég spyr; til að ná ásættanlegum mánaðar-

launum þarf að vinna í tólf tíma, en hægt er 
ára

Mynd af starfsmönnum 
VM – (talið frá vinstri) 

Guðni Gunnarsson, 
elzbieta sajkowska, 

halldór arnar 
Guðmundsson, agnes 
Jóhannsdóttir, Vignir 

eyþórsson, Guðmundur 
Ragnarsson, særún V. 
Michelsen, áslaug R. 

stefánsdóttir og Valdís 
Þóra Gunnarsdóttir.
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að framkvæma vinnuna á átta tímum, má 

þá ekki borga launin fyrir átta tíma vinnu 

þar sem vinnan klárast. Það hækkar ekki 

greiðsluna fyrir kúnnann. Það er erfitt að fá 

fram umræðu um þetta. Við verðum að kom-

ast úr þessari meðalmennsku.“

Guðmundur segir að þetta muni gerast. 

Nýverið sat hann fund með forstjóra stórs 

fyrirtækis, sá var með mannauðsstjóra, verk-

fræðinga og fleiri með sér. Boðskapurinn var 

sá að það fyrirtæki vill að laga sig að þeim 

boðskap sem Guðmundur hefur verið ötull 

að halda fram. „Að auka virkni á virkum 

vinnutíma og komast út úr þessu, að menn 

hangi ekki í vinnunni til að búa til laun, í 

stað þess að skila vinnnunni á styttri tíma. 

Þetta er vítahringur sem við verðum að kom-

ast úr.“

alltaf hægt að skipta um formann

Mikill tími formanns VM fer í samningagerð og 

ekki síður í undirbúning að henni. VM kemur 

að 25 eða 26 kjarasamningum og því er utanum 

haldið mikið. 

„Þó búið sé að gera samning á almenn-

um vinnumarkaði er verkefnin næg. ÍSAL-

deilan hefur tekið mikinn tíma og framundan 

eru fundir með orkufyrirtækjunum vegna 

breytinga á kjarasamningum í anda ramma-

samningsins. Fyrir liggur að við verðum ekki 

sammála um allt, til dæmis að færa prósentu-

hækkanir inn í samninga. Það fer mikill tími 

í þetta.“

Flóknir samningar og margir krefjast 

sérfræðiþekkingar og því reynir oft mikið 

á. „Það er alltaf hægt að skipta um formann, 

en við verðum að byggja skrifstofu félagsins 

upp þannig að hér sé alltaf mikil þekking. 

Þess vegna erum við með kjara- og mennta-

deild, sem Halldór Arnar Guðmundsson 

veitir forstöðu. Þar eiga að vera þrír einstak-

lingar sem eiga að vera í þessum störfum.“

Guðmundur segir ríkt í verkalýðshreyfingu 

að formenn félaga eigi að vera allsstaðar. 

Sjálfur segist hann vera að gera breytingar á 

því hvað varðar VM.

Guðmundur nefnir að félag sem VM reki 

mjög flókna starfsemi, sjúkrasjóð og fleira. 

Mörg málanna eru viðkvæm og það þarf að 

nálgast þau þannig. Hann nefnir orlofshúsin 

og umfang skrifstofunnar.

„Við borgum út í hverjum mánuði á við 

fyrirtæki sem er með 250 til 300 manns í 

vinnu. Það er úr hinum ýmsu sjóðum fé-

lagsins.“

Guðmundur segir starfið oft vera tíma-

frekt en við því er ekkert annað að gera en 

að takast á við verkefnin. Enda vanur því úr 

sjómennskunni. „Ef móttakan er full er ekk-

ert annað að gera en ráðast í verkið. Sama er 

hér. Tarnirnar eru oft langar. Það er erfitt að 

plana einkalifið. Þau plön hrynja flest ef ekki 

öll. Ég vil líta á þetta þannig að við höfum 

gengið í gegnum mikla rússíbanareið, í sam-

félaginu öllu, og þá líka við kjarasamninga. 

Hér slær takturinn eiginlega í öfugu róli við 

margt annað. Þegar vandi er í samfélaginu 

er allt vitlaust hér en þegar uppsveifla er 

hægir á hjá okkur. 

Það eru spennandi verkefni framundan. 

Tekst okkur að koma á hugmyndafræði sem 

aðrir hafa náð árangri með, eða ætlum við 

að halda áfram í því fari sem við höfum verið 

í og hefur ekki skilað okkur neinu.“

aldrei verið sterkari

Guðmundur segist telja að VM hafi aldrei 

staðið sterkara en nú. „Styrkur okkar út á við 

í samfélaginu hefur af stórum hluta mótast af 

því að höfum byggt innviðina upp, hægt og 

rólega. Við höfum komið málefnalega fram 

með okkar hugmyndafræði. Við höfum rætt 

breytingar á vinnufyrirkomulagi og launa-

kjörum og öðru. Þess sést víða stað. Árang-

ur okkur í orkugeiranum er ágætt dæmi um 

það. Þar var margt að en vegna þess að við 

komum vel undirbúnir til funda náðum við 

árangri. Við náðum forystunni og stjórnuðum 

breytingunum,“ sagði Guðmundur Þ. Ragnars-

son formaður VM nú þegar hann fagnar ásamt 

öðru félagsfólki tíu ára afmælis þessa stóra og 

sístarfandi félags.
ára

Við borgum út í 
hverjum mánuði á við 
fyrirtæki sem er með 
250 til 300 manns í 
vinnu. Það er úr hinum 
ýmsu sjóðum félagsins.
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„Það má eiginlega segja að við í Félagi járn-

iðnaðarmanna höfum byrjað að huga að efl-

ingu félagsins um árið 2000 en þá vorum við 

fyrst með í huga að sameina félög málmiðnað-

armanna um land allt í eitt landsfélag,“ segir 

Örn Friðriksson fyrrverandi formaður Félags 

járniðnaðarmanna þegar hann er inntur eftir 

því hvenær járniðnaðarmenn hafi fyrst farið 

að huga að sameiningu við önnur félög.  „Þetta 

var svo í biðstöðu næstu árin eða þangað til 

Finnbjörn Hermannsson þáverandi formaður 

Samiðnar benti mér á grein sem Helgi Laxdal 

formaður Vélstjórafélags Íslands hafði skrifað 

en sú grein var á svipuðum nótum og það sem 

við höfðum verið að hugsa í Félagi járniðnað-

armanna. Þar var fjallað um nauðsyn stéttar-

félaga til að styrkja sig vegna ýmissa breytinga 

sem orðið höfðu á vinnumarkaðinum í 

menntunarmálum og öðru. Svo ég rölti frá 

Borgartúni 30, þar sem við vorum, yfir í Borg-

artún 18 til Helga. Eftir stutt spjall vorum við 

sammála um að leggja fyrir stjórnir félaganna 

spurninguna um hvort ekki væri rétt að hefja 

einhverjar undirbúningsviðræður og velta 

fyrir sér hverjir væru kostir og gallar við sam-

einingu eða samstarf félaganna án nokkurra 

skuldbindinga. Úr þessu varð samkomulag 

milli félaganna til að vinna eftir sem undirrit-

að var í lok júní 2004.“

Ítarlegt samkomulag um sameiningarferlið

Í þessu samkomulagi, sem Örn talar um og 

var undirritað af formönnum Vélstjórafélags 

Íslands og Félags járniðnaðarmanna, segir 

m.a. að stjórnir félaganna séu sammála um að 

kanna hvort hagkvæmt sé að efna til samstarfs 

félaganna um ákveðin afmörkuð verkefni eða 

stefna að sameiningu þeirra. Meginmarkmiðin 

voru að tryggja félagsmönnum bestu mögu-

legu kjör hverju sinni í samræmi við hæfni 

þeirra, þekkingu og ábyrgð í starfi. Kveðið var 

á um að markvisst verði unnið að eflingu fag-

náms og boðið upp á fjölbreytta símenntun í 

samræmi við tækniþróun hverju sinni. Unnið 

verði að því að byggja markvisst upp ímynd 

fagmanna á tæknisviði starfsgreinanna, að 

sjóðir séu sterkir og ávöxtun fjármuna góð, 

að félagsmönnum verði sköpuð fjölbreyttari 

aðstaða til orlofsdvalar og réttindi úr sjúkra-

sjóði verði aukin auk þess að félagsmenn fái 

góða og fjölbreytta þjónustu a.m.k. til jafns 

á við það sem best gerist hjá sambærilegum 

félögum. Þá er stefnt að því að lækka rekstrar-

kosnað skrifstofu m.a. með samnýtingu starfs-

Sameiningin 
gekk vel

Örn Friðriksson fyrrum formaður Félags járniðnaðarmanna og VM 

segir allt hafa náðst fram sem stefnt var að með stofnun VM

Þetta gat skapað 
ágreining milli 

félaganna um í hvoru 
þeirra menn ættu að 

vera og þetta skaraðist 
á mörgum sviðum.

ára
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manna sem búa yfir nauðsynlegri þekkingu og 

hafi sterkan þjónustuvilja. Í samkomulaginu 

er kveðið á um að hvort félag skipi tvo fulltrúa 

í viðræðunefnd til að fara fyrir starfsemi fé-

laganna og kanna hvort með sameiningu eða 

samstarfi megi ná þessum markmiðum. Félög-

in áttu líka að leggja nefndinni til starfsmann 

sem hefði það hlutverk að halda utan um verk-

efnið og ganga frá áfangaskýrslu til stjórna 

félaganna eigi síðar en 1. nóvember 2004.

niðurstaða viðræðunefndarinnar var skýr

Þann 15. desember 2005 lá svo fyrir skýrsla 

viðræðunefndarinnar en ráðgjafafyrirtækið 

Artemis var fengið til aðstoðar og starfsmaður 

þess, Haraldur Hjaltason, var ráðgjafi nefndar-

innar. Niðurstöður skýrslunnar voru skýrar en 

þar sagði með annars: „Eftir vandlega skoðun 

kosta og galla þess að sameina Vélstjórafélag 

Íslands og Félag járniðnaðarmanna er niður-

staða viðræðunefndarinnar skýr. Öll megin-

rök hníga að því að sameining sé skynsamleg 

fyrir félögin.“ Örn Friðriksson segir margt hafa 

bent til þess að þetta yrði niðurstaðan. „Þetta 

var líka þannig að margir úr Vélstjórafélaginu 

sem höfðu verið á sjó voru með iðnréttindi líka. 

Það voru  rúmlega 2.000 félagar í Vélstjórafé-

laginu og um helmingur þeirra voru landmenn 

sem að hluta til voru að vinna með járniðnað-

armönnum í smiðjunum, skipasmíðastöðvun-

um og á ýmsum verkstæðum. Þetta gat skapað 

ágreining milli félaganna um í hvoru þeirra 

menn ættu að vera og þetta skaraðist á mörg-

um sviðum.“ Örn segir ágætis líf hafa verið 

í báðum félögunum á þessum árum. „Hins 

vegar sáu menn ekki á þessum tíma að vél-

stjórum eða járniðnaðarmönnum myndi fjölga 

mikið á næstu árum og þessar greinar voru 

ekki í vexti frekar en núna enda ungu fólki 

frekar beint í bóknám en verknám.“

Rúmlega 200 tillögur um nafn

Örn segir menn hafa gefið sér góðan tíma og 

farið vandlega yfir alla þætti í undirbúningi 

og félagið því ekki stofnað fyrr en á árinu 

2006.  „Við flýttum okkur mátulega hægt í 

þessu. Við nutum góðs af því að hafa þennan 

frábæra ráðgjafa með sameiningarnefndinni, 

sem var Haraldur Hjaltason frá Artemis en auk 

okkar Helga voru í sameiningarnefndinni þeir 

Gunnar S. Gunnarsson og Sævar Örn Krist-

jánsson. Það var mjög góður samstarfsandi í 

viðræðunefndinni þó skiptar skoðanir væru 

á ýmsum málum. Mig minnir að vélstjórarnir 

hafi verið 2.100 og við járniðnaðarmennirn-

ir 1.800. Það munaði ekki nema 300 manns 

 „Öll meginrök hníga 
að því að sameining sé 

skynsamleg fyrir félögin.“
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þarna og staða félaganna var mjög svipuð 

hvað varðaði eignir, tekjur og útgjöld. Aðal-

atriðið var samt að við sáum fram á að geta 

boðið félagsmönnum mun betri þjónustu, ekki 

síst í auknum réttindum í veikinda- og slysa-

tilvikum, fjölbreyttari aðstöðu til orlofsdvalar, 

fjárhagslegum stuðningi til símenntunar og 

tengsla við félagsmenn á internetinu.  Í þessi 

tvö ár sem undirbúningur að sameiningunni 

stóð var stöðugt unnið að henni og margir 

fundir haldnir og víða. Helgi Laxdal var for-

maður fyrstu níu mánuðina og ég varafor-

maður en svo skiptum við um hlutverk næstu 

níu mánuðina. Eftir það eina og hálfa ár var 

svo aðalfundur og stjórnarkosningar. Þá tók 

Guðmundur Ragnarsson við sem formaður og 

er enn. Varðandi nafnið á félagið þá auglýst-

um við í dagblöðum eftir tillögum og fengum 

yfir 200 tillögur um nafn á félagið. Niðurstað-

an varð að nafnið var soðið saman úr tveimur 

tillögum. Annars vegar tillögu um nafnið VM 

- Vélstóra og málmtæknifélagið og hins vegar 

nafninu FVM - Félag vélstjóra og málmtækni-

manna. Gísli B. Björnsson auglýsingateiknari 

hannaði lógó félagsins og niðurstaðan varð 

VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna.“

„Þegar maður hættir þá á maður að hætta“

Í heildina segist Örn telja að sameiningin hafi 

tekist vel og verið félagsmönnum til heilla. 

„Það komu auðvitað ýmsir anmarkar upp sem 

þurfti að taka á eins og t.d. að við í Félagi 

járniðnaðarmanna höfðum verið í Samiðn, 

sambandi iðnfélaga og í gegnum það átt aðild 

að ASÍ en Vélstjórafélag Íslands hafði staðið 

utan þessara samtaka og var ekkert á leið þar 

inn. Finna þurfti lausn á því og hún varð sú að 

Félag járniðnaðarmanna fór út úr Samiðn en 

nýja félagið sótti um beina aðild að ASÍ eins og 

heimild var fyrir þar. Þarna var auðvitað kom-

ið núna landsfélag sem við járniðnaðarmenn 

stefndum að í upphafi. Önnur atriði sem þurfti 

að samræma voru m.a. að það þurfti að ákveða 

hvernig staðið yrði að stjórnarkjöri sem hafði 

verið með ólíkum hætti hjá félögunum, reglu-

gerðir sjóða eins og sjúkrasjóðs sem voru ólík-

ar og félagsgjaldið sem var prósentutala hjá 

Vélstjórafélaginu en með þaki hjá okkur. Við 

vorum með ákveðnar reglur um endurgreiðslu 

á símenntunarkostnaði félagsmanna sem vél-

stjórar höfðu með öðrum hætti. Allt gekk þetta 

þó upp og náðist samkomulag um. Mér finnst 

hafa tekist vel til með sameininguna. Ég full-

yrði að niðurstaðan sé sú að allt sem snýr að 

þjónustu við félagsmenn og möguleika þeirra 

hafi gengið eftir,“ segir Örn Friðriksson. Hann 

segist lítið hafa komið nálægt störfum VM frá 

því hann hætti sem formaður. „Þegar maður 

hættir þá á maður að hætta. Annað hvort fær 

maður að ráða eða maður er ekkert að þessu,“ 

segir hann og hlær. Örn var áður í átján ár 

aðaltrúnaðarmaður hjá álverinu í Straumsvík 

og svo næstu átján árin formaður Félags járn-

iðnaðarmanna. -hb

 „Þegar maður hættir þá á maður að 
hætta. annað hvort fær maður að 
ráða eða maður er ekkert að þessu.“

ára
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Eldri 
félagsmenn
Ferð eldri félagsmanna – ferðin verður farin í seinni part júní 
– dagsetning og staður verða auglýst síðar á heimasíðu Vm
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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. 
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n  Á félagavef VM hefur 
félagsmaður aðgang að 
upplýsingum um ið-
gjaldaskil atvinnurekanda, 
réttindastöðu sína hjá 
félaginu ásamt aðgengi 
að yfirlitum yfir greiðslur 
sem hann hefur fengið 
frá félaginu og aðgang að 
rafrænum skjölum félag-
manns. 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 upp-
lýsingum 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 eftir-

farandi 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 þess að 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. 

FélaGavEFur vm

HundaHald á 
TJaldsvæðI vm
n  Á fundi orlofsnefndar VM í desember 
síðastliðnum var samþykkt að leyfa 
hundahald á efra tjaldsvæði félagsins á 
Laugarvatni. Ákveðið var að prufa þetta 
í sumar vegna fjölda áskoranna félags-
manna. Hundar skulu samt sem áður vera í 
bandi á svæðinu og eigendur skulu hreinsa 
upp eftir þá. Það er mikilvægt að hunda-
eigendur virði þær reglur sem eru í gildi 
vegna hundahalds á svæðinu.
Gangi þetta fyrirkomulag vel fyrir sig í 
sumar þá sjáum við ekkert því til fyrirstöðu 
að hundahald verði leyft til frambúðar á 
hluta svæðisins.

n Eyjablikk er alhliða blikk og stálsmiðja sem þjónustar sjávarútvegsfyrirtæki, verktaka og einstaklinga með óskir sínar. 

Fjölbreytni verkefna hefur verið með ólíkyndum á þeim 14 árum sem fyrirtækið hefur starfað og má þar nefna, loftræsti-

kerfi, einangrun og klæðningar á hita og frystilögnum, flasningar, rústfrí smíði, álsmíði, lagning koparþaka, smíði á 

handriðum ásamt smíði á allra handa færiböndum og körum fyrir sjávarútveginn.

n Á síðustu árum höfum við fjárfest í búnaði til að hreinsa loftræstingar um borð í skipum ásamt búnaði til hreinsunar 

loftræstikerfa í fyrirtækjum og stofnunum. 

n Helstu verkefni okkar í hreinsunum hafa verið fyrir Vinnslustöðina og Ísfélagið í Vestmannaeyjum ásamt því að hreinsa 

loftræstingar um borð í verksmiðjuskipum Kötlu Seafood á Kanaríeyjum.

Nýr valkostur við hreinsanir á loftræstikerfum skipa
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Sagði mig 
þverhaus

Þetta urðu 42 ár sem ég starfaði í álverinu í 

Straumsvík frá því að ég byrjaði þar árið 1972 

sem vélvirki og þar til ég hætti haustið 2014. 

Mér fannst ég vera búinn að vera lengi í vinnu 

hjá Vélsmiðju Hafnarfjarðar þegar ég hætti 

þar eftir sjö ára starf og hóf störf hjá Ísal en 

þetta sýnir að álverið er ágætis vinnustaður 

og maður lærði margt á öllum þessum tíma,“ 

sagði Gylfi Ingvarsson fyrrum aðaltrúnaðar-

maður í álverinu í Straumsvík þegar spjallað 

var við hann á heimili hans í Hafnarfirði. Gylfi 

er greinilega ekki maður mikilla breytinga 

því hann býr á æskuheimilinu á Garðavegi 

í Hafnarfirði í húsi sem foreldrar hans reistu 

yfir stækkandi fjölskyldu árið 1930. „Ég keypti 

húsið af mömmu á sínum tíma en hér ólumst 

við upp átta systkinin. Síðan byggði ég lítils 

háttar við húsið en það er kjallari, hæð og ris. 

Eiginkona Gylfa er Nína Sonja Karlsdóttir og 

samtals eiga þau fimm börn á aldrinum 23 til 

39 ára og barnabörnin eru fjögur talsins.

Í eldlínunni enn þótt hættur sé

Gylfi var 28 ára gamall þegar hann hóf störf í 

álveri Ísals sem þá hafði aðeins verið starfrækt 

í þrjú ár. Þar hætti hann störfum stuttu eftir 

sjötugsafmælið og nýtti sér því ekki sérstaka 

samninga um starfslok sem starfsmenn geta 

farið á 65 ára gamlir. Með þeim samningi fá 

þeir rúmar 170 þúsund krónur á mánuði í þrjú 

ár eftir að þeir hætta störfum en fyrirtækið 

greiðir samt fyrir þá í lífeyrissjóð eins og þeir 

væru í fullu starfi. „Ég held því fram að við 

hefðum aldrei náð þessum samningi við ís-

lenskan viðsemjanda en Kristján Roth var for-

stjóri þegar þessi samningur var gerður. Hann 

hafði aðra sýn á þessi mál. Fyrirtækið hefur 

líka alltaf gert vel við fyrrverandi starfsmenn, 

t.d. er farin eins dags ferð með þá á hverju ári 

og þeir eru yfirleitt boðnir á viðburði eins og 

í jólamatinn og fleira.“ Þrátt fyrir að Gylfi sé 

hættur störfum sem aðaltrúnaðarmaður hefur 

hann að undanförnu komið að samningavið-

ræðum sem hafa verið óvenju langdregnar 

og harðar. „Ég var kallaður til vegna forfalla 

þeirra sem tóku við og hef því verið í eld-

línunni í þessari langdregnu deilu þótt ég sé 

hættur störfum.“ 

trúnaðarmenn vinsælir  

til forystustarfa

Starf aðaltrúnaðarmanns við álverið 

í Straumsvík er fullt starf en áður 

var það hlutastarf. Árið 1982 var 

Gylfi kjörinn trúnaðarmað-

ur fyrir málmiðnaðarmenn 

-segir Gylfi Ingvarsson fyrrum aðaltrúnaðarmaður í álverinu í Straumsvík

Fyrirtækið hefur  
líka alltaf gert vel  

við fyrrverandi 
starfsmenn, t.d. er 

farin eins dags ferð 
með þá á hverju ári og 
þeir eru yfirleitt boðnir 

á viðburði eins og í 
jólamatinn og fleira.

ára
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og 1989 var hann kjörinn aðatrúnaðarmað-

ur í fullu starfi. „Annars er það nokkuð sem 

fyrirtækið virðist helst vilja losna við núna. 

Aðaltrúnaðarmaðurinn er tengiliður starfs-

manna við starfsmannastjórann og eftir að ég 

tók við höfum við alltaf hist einu sinni í viku 

að ræða málin. Svo er aðaltrúnaðarmaður-

inn í evrópsku starfsráði en það varð til við 

Evróputilskipun um fjölþjóðleg fyrirtæki. Við 

erum líka í umhverfisstofnun áliðnaðarins 

á Norðurlöndum, AMS og aðaltrúnaðarmað-

urinn er fulltrúi í því og var í stjórn í 4 ár. Þar 

höfum við skólast mest upp í sambandi við 

umhverfis- og öryggismál. Norðmenn kenndu 

okkur það og nú erum við orðnir jafnfæt-

is þeim eða kannski komnir fram úr þeim í 

umhverfis- og öryggismálunum. Í Straums-

vík eru starfandi samstarfsnefnd og öryggis-

nefnd. Aðaltrúnaðarmaður er annar for-

maður þar á móti forstjóra. Samskiptin við 

stjórnendur eru því geysilega mikil,“ segir 

Gylfi. Strax þegar álverið hóf störf árið 1969 

var ákveðið að stéttarfélögin á vinnustaðnum 

semdu sameiginlega við fyrirtækið. „Í fyrstu 

vildi Ísal að stofnað yrði sérstakt stéttarfélag 

á staðnum og samið yrði við það en hitt varð 

svo niðurstaðan vegna þess að stóriðja var 

alveg ný hér og alls áttu 9 félög aðild að fyrsta 

kjarasamningnum. Hvert stéttarfélag er svo 

með sinn trúnaðarmann á staðnum og sum 

þeirra marga eins og t.d. Verkalýðsfélagið Hlíf 

í Hafnarfirði sem er með eina fimm trúnað-

armenn í jafnmörgum deildum fyrirtækisins. 

Trúnaðarráð er svo skipað formönnum allra 

stéttarfélaga og trúnaðarmönnum þeirra. Það 

fer með samningsmálin. Aðaltrúnaðarmaður 

er kosinn á tveggja ára fresti og ég var kosinn 

samfellt frá 1989.“ Gylfi segist aldrei hafa feng-

ið mótframboð þótt hann hafi í raun ýtt undir 

smá hlé í samningalotu.

Með fyrrverandi og núverandi framkvæmdastjóra 
aMs, umhverfisstofnunar áliðnaðarins á 
norðurlöndum, þeim elly (t.v.) sem er fráfarandi 
og kristínu sigurjónsdóttur (t.h.) sem er 
nýráðinn framkvæmdastjóri.

aðaltrúnaðarmaðurinn á ársfundi í evrópska 
starfsráðinu í nóvember 2002 ásamt helga 
sæmundssyni túlki.

Í fyrstu vildi Ísal 
að stofnað yrði 

sérstakt stéttarfélag 
á staðnum og samið 

yrði við það en hitt 
varð svo niðurstaðan 

vegna þess að 
stóriðja var alveg 

ný hér og alls áttu 9 
félög aðild að fyrsta 

kjarasamningnum. 
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það. „Það gerðist nefnilega oft að þegar menn 

voru kosnir trúnaðarmenn þá sáu fleiri kosti 

þessara manna. Fyrirtækið gerði þá oft að 

stjórnendum og verkalýðsfélögin líka. Ég get 

nefnt nokkur dæmi. Guðmundur Gunnarsson 

fyrrverandi formaður Rafiðnaðasambandsins, 

Kolbeinn Gunnarsson formaður Hlífar og Sig-

urður T. Sigurðsson fyrrverandi formaður Hlíf-

ar, Örn Friðriksson, sem var formaður Félags 

járniðnaðarmanna, Kristján Þ. Snæbjarnar-

son núverandi formaður  Rafiðnasambands-

ins, Guðni Gunnarsson, sem er hjá VM, Níels 

Olgeirsson formaður Matvís, það að vera trún-

aðarmaður í Straumsvík er gríðarlega mikill 

skóli fyrir stjórnendur og leiðtoga í verkalýðs-

hreyfingunni.“ Gylfi segir mál oft koma beint 

frá starfsmönnum til aðaltrúnaðarmanns, 

aðallega vegna þess að aðaltrúnaðarmaðurinn 

sé í fullu starfi. „Vinnuferlið er að kynna sér 

málið og kynna það síðan fyrir trúnaðarmanni 

stéttarfélags og formanni viðkomandi stéttar-

félags áður en lengra er haldið.“

Úr misjöfnu veðri á hlýjan vinnustað

Eftir gagnfræðaskóla fór Gylfi út á vinnu-

markaðinn og vann verkamannavinnu víða, 

fór meðal annars á síldarvertíð til Norðfjarð-

ar. Hann fór svo í Iðnskólann í Hafnarfirði 

árið 1965, þá tuttugu og eins árs gamall og 

nam vélvirkjun hjá Vélsmiðju Hafnarfjarðar, 

þar sem hann vann þar til störfin í álver-

inu tóku við. „Það var verið að bæta við og 

breyta í álverinu á þessum árum og við vor-

um mikið búnir að vinna við það nokkrir frá 

Vélsmiðju Hafnarfjarðar og svo þegar bætt 

var við mannskap í Straumsvík þá fórum við 

flestir þangað. Þetta voru auðvitað talsverð 

viðbrigði að koma á þennan vinnustað. Áður 

hafði ég mest unnið við viðhald um borð í 

skipum og það voru tarnir því skipin stopp-

uðu stutt í landi og gera þurfti allt klárt á 

tilsettum tíma við misjafnar aðstæður og í 
ára

Vinnuferlið er að 
kynna sér málið og 
kynna það síðan 
fyrir trúnaðarmanni 
stéttarfélags og 
formanni viðkomandi 
stéttarfélags áður en 
lengra er haldið.

Frá undirritun kjarasamninga 2011.

Í ræðustóli á kjararáðstefnu 
VM 2013.



Tímarit VM apríl 201632

misjöfnu veðri. Þarna kom maður svo inn á 

stóran vinnustað þar sem aðbúnaður var allur 

mjög góður og vinnan að mestu innanhúss.“ 

Gylfi segir álverið þá fyrst og fremst hafa ver-

ið karlavinnustað og konur aðeins verið við 

störf á skrifstofu, í mötuneyti og þrifum. „Þetta 

breyttist svo seinna og smátt og smátt hef-

ur konum fjölgað í öllum störfum. Ég man að 

kvennalistakonur komu í heimsókn og héldu 

fund þar sem ég og Kristján Roth vorum meðal 

fundarmanna. Þær höfðu áhuga á að auka hlut 

kvenna í álverinu og ég spurði þær þá af hverju 

þær vildu fjölga konum í erfiðustu og óþrifaleg-

ustu störfunum, frekar ættu þær að spyrja hve 

margar konur væru meðal stjórnenda. Þá kom 

í ljós að það var eingöngu ein kona stjórnandi 

og hún var flokksstjóri í mötuneytinu. Eft-

ir þennan fund kom Kristján Roth til mín og 

sagði að ráða ætti yfirmann á rannsóknarstofu 

og það væri maður í álverinu sem ætti að fá þá 

stöðu. Hann sagðist hins vegar vera ákveðinn 

í að ráða konu í það starf. Það var Rannveig 

Rist sem síðar varð forstjóri. Ég hef því oft sagst 

bera nokkra ábyrgð á því að hún hóf stöf þarna 

fljótlega eftir þessa orðræðu mína á fundinum.“ 

Gylfi segir að Kristján Roth hafi verið svolítið 

harður. „Við í verkalýðshreyfingunni lentum 

stundum í hörðum slag við hann. Annars átti 

hann sínar góð hliðar eins og aðrir. Það voru 

alltaf tæknilegir framkvæmdastjórar með 

forstjórunum og þegar Kristján Roth kom 

varð Einar Guðmundsson tæknilegur fram-

kvæmdastjóri með honum. Óhætt er að segja 

að það hafi orðið svona kúltúrbreyting þegar 

Kristján kom, þessi munur milli íslenska og 

þýska kúltúrsins. Ég átti annars ágætis sam-

skipti við hann. Einu sinni kom hann með 

litla hnetu til mín og sagði þetta hörðustu 

hnetu í heimi og þá var hann auðvitað að líkja 

henni við mig, að ég væri harðasti þverhaus í 

heimi. Það voru skilaboðin en þetta er orðaleik-

ur á ensku.“ára

Gylfi og nína sonja ásamt 
börnum, tengdabörnum og 
barnabörnum. Guðrún M. 
Guðmundsdóttir móðir nínu 
er með þeim á myndinni.
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Finnur var tilbúinn með fulltrúa VsÍ og Ísal

Í júlí 1995 þegar viðræðunefnd um stækkun 

álversins í Straumsvík var að störfum var kom-

ið á fundi fyrir milligöngu Þórarins V. fram-

kvæmdastjóra VSÍ og Benedikts Davíðssonar 

forseta ASÍ með Finni Ingólfssyni iðnaðarráð-

herra í ráðuneytinu þar sem staðan var kynnt. 

„Fundinn sátu fulltrúar trúnaðarráðsins í 

Straumsvík ásamt Benedikt. Finnur spurði 

mig hvort hann ætti að beyta sér fyrir fundi 

samninganefndarinnar við VSÍ um breytingar 

á kjarasamningi vegna stækkunarinnar í 

Straumsvík. Ég spurði hann í framhaldinu 

hvort það væri stefna hans, ríkisstjórnarinn-

ar eða viðræðunefndarinnar að lækka laun 

í Straumsvík. Hann svaraði því neitandi og 

spurði ég hann þá hvað hann væri að skipta 

sér að samningi okkar, við værum með kjara-

samning bundinn til 1997 og ef Vinnuveit-

endasambandið vildi viðræður þá ætti það að 

óska eftir þeim. Þá var fundi slitið strax. Fyrir 

utan biðu fulltrúar VSÍ og ISAL. Næst óskaði 

VSÍ eftir fundi og á þeim fundi var óskað eftir 

aukinni verktökuheimild og svaraði ég því 

að við hefðum ekki heimild til viðræðna um 

það. Við þyrftum að afla þeirrar heimildar og 

móta kröfur. Viðbrögðin hjá Vinnuveitenda-

Gylfi ingvarsson á heimili sínu í hafnarfirði.

Ég spurði hann í 
framhaldinu hvort 
það væri stefna hans, 
ríkisstjórnarinnar eða 
viðræðunefndarinnar 
að lækka laun í 
Straumsvík.
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sambandinu voru að það hefði verið dregið á 

asnaeyrunum og yfirgáfu fulltrúar þess fund-

inn. Viku síðar var tilkynnt um stækkun ISAL 

og skáli þrjú byggður. Það þarf stundum að 

standa í lappirnar,“ segir Gylfi og greinilegt er 

að verktakahugmyndirnar, sem nú hafa verið 

helsti ásteitingarsteinninn í löngum og hörðum 

samningaviðræðum, eiga sér yfir 20 ára sögu.

Var bannað að tala á afmælishátíð

Þegar Gylfi horfir yfir árin í álverinu segir hann 

margs góðs að minnast. „Heilt yfir er þetta 

góður vinnustaður og margt mjög jákvætt sem 

þarna hefur verið gert. Álverið í Straumsvík hef-

ur líka verið fyrirmynd um kjarasamninga fyrir 

aðrar stóriðjur enda var brautin rudd þar þótt 

ekki hafi það allt fengist átakalaust. Náðst hafa 

mörg fyrirmyndarákvæði eins og um hlutastörf, 

flýtt starfslok, stóriðjuskóla, bónusa sem taka á 

innri málum í fyrirtækinu og skapi því sérstöðu, 

minni launamun og jafnlaunaákvæði svo dæmi 

séu tekin.“ Á tveggja ára fresti hefur Gylfi tekið 

saman skýrslu aðalatrúnaðarmanns þar sem 

farið er yfir störfin á tímabilinu, samninga og 

fleira. Síðustu þannig skýrsluna afhenti hann í 

júní 2014. Reyndar var fyrsta skýrslan ekki gerð 

fyrr en 1994 og hún var samantekt yfir kjara-

samninga verkalýðsfélaganna við Íslenska álfé-

lagið í 25 ár frá 1969-1994.  „Þegar halda átti upp 

á 25 ára afmæli álversins kom starfsmannastjór-

inn til mín með boðsmiða og bauð mér á þá 

samkomu en tók fram að það væri með því 

skilyrði að ég héldi ekki ræðu. Ég sagðist ekki 

taka við þessum miða og spurði hvort einhver 

annar hefði fengið boð með skilyrðum en hann 

sagði að svo væri ekki. Þegar ég sagði frá þessu 

á trúnaðarráðsfundi voru allir sammála um 

að ég hefði gert rétt og trúnaðarráðið bannaði 

mér að fara. Kristján Roth kom svo til mín upp á 

skrifstofu og var miður sín yfir þessu. Sagði mig 

velkominn og ég mætti halda eins langa ræðu 

og ég vildi. Ég sagði honum að mér væri bannað 

að fara og sú ákvörðun trúnaðarráðs stæði. Það 

sem ég ætlaði að gera, sagði ég við Kristján, var 

að ég ætlaði að kalla á þig og Ragnar Halldórs-

son og afhenda ykkur eintak af samantekt um 

kjarasamninga í 25 ár. Það varð svo úr að við í 

verkalýðsfélögunum héldum samkvæmi, buð-

um auðvitað öllu toppunum og afhentum þeim 

þetta þar innbundið og fínt.“ 

Ígildi háskólanáms

Gylfi hefur á starfstíma sínum starfað með öll-

um forstjórum ISAL þeim Ragnari Halldórssyni 

Kristjáni Roth og Rannveigu Rist og fyrirtækinu 

í eign Aluswiss, Alcan og nú Rio Tinto sem að 

hans mati hefur reynst starfsfólkinu verst. Gylfi 

segir það mikið nám að starfa hjá verkalýðs-

hreyfingunni og ekki síður að vera trúnaðarmað-

ur á svo stórum vinnustað. Þetta sé mikil vinna 

og krefjandi en að sama skapi gefandi. Þetta hafi 

verið mjög lærdómsríkt og hann hafi farið í gegn-

um alls konar námskeið, hjá verkalýðshreyf-

ingunni bæði innanlands og erlendis og ekki síst 

ýmis hagfræðinámskeið til að geta lesið út úr alls 

konar skýrslum og hagtölum. „Ég hef oft sagt að 

þetta sé ígildi háskólanáms,“ segir Gylfi Ingvars-

son aðaltrúnaðarmaður starfsmanna í álverinu í 

Straumsvík í aldarfjórðung. -hb
ára

Gylfi, lengst t.h. ásamt 
öðrum félögum úr VM í 
hópstarfi á kjararáðstefnu 
VM sem haldin var á 
selfossi 2013.
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Veist þú um fyrirtæki sem brjóta á ungu fólki eða erlendum starfsmönnum 
og nýta sér þekkingarleysi þeirra á réttindum sínum? 

Deilum reynslu okkar með myllumerkinu #EkkertSvindl og upprætum svindlið!
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#EKKERTSVINDL
DEILDU ÞINNI SÖGU MEÐ:

Styðjum baráttuna gegn brotastarfsemi á 
vinnumarkaði með virkum hætti

Upplýsum …

Alþýðusamband Íslands

... erlenda starfsmenn og 

ungt fólk um réttindi þeirra 

og skyldur.

... erlend fyrirtæki og aðra 

atvinnurekendur sem ráða 

erlenda starfsmenn og ungt 

fólk um skyldur sem því 

fylgja.

... brot á vinnumarkaði, 

krefjumst úrbóta og komum 

upplýsingum um meint brot 

til viðkomandi stjórnvalda 

og eftirlitsstofnana.

www.asi.is/ekkertsvindl
Kynntu þér málið á vefsíðu verkefnisins:
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Byggir á 
traustum 

grunni

 smíðavinna á verkstæðinu í Vesturhrauni í Garðabæ.
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Ef lengra er svo farið í söguna þá var trésmíða-

verkstæði fyrirtækisins stofnað árið 1902 en 

það kom inn í fyrirtækið með slippnum á sínum 

tíma. Í eina tíð var Stálsmiðjan brautryðjandi 

í stálskipasmíðum hér á landi en fyrirtækið 

smíðaði fyrsta stálskipið sem smíðað var hér 

á landi. Það var dráttarbáturinn Magni sem 

smíðaður var fyrir Reykjavíkurhöfn og afhentur 

árið 1955 en báturinn var teiknaður af Hjálmari 

Bárðarsyni. Síðan voru smíðuð nokkur fiskiskip 

og eitt sanddæluskip. Síðustu skipasmíðarnar 

voru á árunum 1987-1990 en þá voru smíðaðir 

þrír tíu tonna bátar. Vélsmiðjan Hamar kom að 

öllum þessum skipasmíðum með Stálsmiðjunni. 

Auk nýsmíðanna var mikið um stærri endurnýj-

anir og breytingar á skipum hjá fyrirtækinu.

stefna með slippinn á Grundartanga

„Núna eru um hundrað og tuttugu starfsmenn 

hjá Stálsmiðjunni-Framtak en auk þess eiga 

sömu eigendur Framtak-Blossa ehf sem er 

sérhæft dieselverkstæði og starfar sjálfstætt 

á Dverghöfða í Reykjavík. Það hefur umboð 

fyrir ýmis þekkt vörumerki dieselvéla og 

hefur t.d. nýverið tekið við umboði fyrir Vol-

vo Penta sjóvélar,“ segir Bjarni Thoroddsen 

framkvæmdastjóri þegar rætt er við hann og 

Óskar Olgeirsson stjórnarformann í aðalstöðv-

um fyrirtækisins að Vesturhrauni 1 í Garðabæ 

en þangað flutti fyrirtækið höfuðstöðvar sínar 

og vélaverkstæði af athafnasvæði slippsins 

í vesturhöfninni í Reykjavík. Slippurinn er 

þó rekinn áfram og Óskar segir ljóst að þótt 

þröngt sé um starfsemina þar komi margir til 

með að sakna hennar ef svo fari að hún verði 

lögð niður, ekki síst ferðamennirnir á Marine 

Hotel, sem fylgjast grannt með þegar skip eru 

tekin upp eða sett á flot. „Við höfum horft til 

Grundartanga með framtíð slippsins í huga, 

þar erum við með starfsemi nú þegar og rekum 

verkstæði með um 15 starfsmönnum. Þar er 

gott pláss fyrir hvers kyns þjónustu við skip.“ 

Bjarni bætir við að hann telji Grundartanga 

vera framtíðahafnarsvæði fyrir suðvesturhorn 

landsins. „Þetta er hins vegar langtímaplan 

að færa slippinn þangað.Við vinnum af full-

um krafti að því og stefnum þangað. Þarna er 

auðvelt að koma fyrir upptökumannvirkjum 

og þurrkví svo hægt sé að þjónusta öll skip 

íslenska flotans,“ segir Bjarni. Stálsmiðjan-

Framtak hefur komið að öllum stórum virkjun-

um hér á landi síðustu áratugina. „Við erum 

nýkomin úr tveimur stórum verkefnum, það 

eru vélaniðursetning í Búðarhálsvirkjun og ný 

Stálsmiðjan-Framtak ehf. varð til við sameiningu Stálsmiðjunnar ehf og Framtaks ehf 

íársbyrjun 2013. Framtak hafði verið í eigu Stálsmiðjunnar frá árinu 2006 en Framtak 

hafði verið stofnað 1988. Ræturnar eru þó enn eldri því Stálsmiðjan var stofnuð árið 

1933 af Hamri hf og Vélsmiðjunni Héðni sf

Núna eru um hundrað 
og tuttugu starfsmenn 
hjá Stálsmiðjunni-
Framtak en auk þess 
eiga sömu eigendur 
Framtak-Blossa 
ehf sem er sérhæft 
dieselverkstæði og 
starfar sjálfstætt á 
Dverghöfða í Reykjavík. 

unnið við rennibekk. Ræðupúlt fyrir alþingi smíðað. Úr smiðjunni á Grundartanga.
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hreinsistöð fyrir álverið í Straumsvík en það 

var tveggja ára verkefni. Svo erum við núna 

búin að bjóða í tvö stór virkjunarverkefni á 

Þeistareykjum og Búrfellsvirkjun II.“

skipaþjónustan mikilvæg

Bjarni segir að þjónustuverkefni við sjávar-

útveginn vegi þó alltaf mikið hjá fyrirtækinu 

eins og verið hafi frá upphafi. „Meginstarfsemi 

okkar er skipaþjónusta í slipp og þjónusta við 

kaupskipaflotann við bryggju. Síðan erum 

við með þriggja ára samning við Norðurál á 

Grundartanga um viðhald og þjónustu við 

búnaðinn þar sem þýðir að starfstöð okkar á 

Grundartanga er alveg fullnýtt í dag. Svo erum 

við með trésmíðadeildina okkar á Dverghöfða 

í Reykjavík en hún er í viðhaldsverkefnum í 

skipum, innréttingum og smíðavinnu hvers 

konar. Þar er líka smíði á gluggum og ýmsu 

vegna viðhaldsverkefna á húsum,“ segir 

Bjarni. Stálsmiðjan-Framtak er líka með þjón-

ustu við krana um borð í skipum og á bryggj-

um. „Við erum með eftirlit, skoðun og úttekt 

á þessum krönum og höfum vottun til þess,“ 

segir Óskar. Auk þessa alls er fyrirtækið með 

almenna stálsmíði og rennismíði. 

Deildirnar vel búnar

Plötu- og stálsmíðaverkstæði Stálsmiðjunn-

ar-Framtaks er vel búið tækjum og mannskap 

til að taka að sér verk af öllum stærðargráðum. 

Þar hefur í gegnum árin safnast mikil reynsla í 

að leysa verkefni við erfiðar aðstæður, og oft á 

tíðum á svo skömmum tíma að ætla mætti þau 

óleysanleg við fyrstu sýn. Á vélaverkstæði Stál-

smiðjunnar-Framtaks starfa menn sem hafa að 

baki langan starfsaldur til sjós og lands. Margir 

hafa reynslu sem vélstjórar og aðrir hafa unnið 

í landi við ýmis störf. Geta til að takast á við 

fjölbreytt verkefni hefur alltaf verið aðalsmerki 

deildarinnar og gert hana eftirsóknarverða fyrir 

menn sem þurfa að ljúka námi með vinnutíma 

í greininni, því að þeir hafa getað gengið að 

því vísu að verkefnin eru fjölbreytt. Renniverk-

stæðið sér um jafnvægisstillingar ásamt allri al-

mennri rennismíði. Hægt er að jafnvægisstilla 

hluti sem eru allt að 3,5 tonn að þyngd. Renni-

verkstæðið hefur yfir að ráða rennibekkjum 

af öllum stærðum og öðrum þeim búnaði sem 

nauðsynlegur er til að geta séð um þau verk-

efni sem að Stálsmiðjan-Framtak tekur að sér 

að vinna á þessu sviði. Í tæknideild fer fram 

ýmis konar tæknivinna, gerð tilboðaog ráðgjöf 

ásamt tilfallandi aðstoð og þjónustu við hinar 

deildir fyrirtækisins. Tæknideild Stálsmiðjunn-

ar- Framtaks kemur að undirbúningi verka með 

aðstoð við gerð teikninga, verkáætlana, kostn-

aðarútreikninga og pantana. Einnig er tækni-

deildin til aðstoðar við framkvæmd, eftirlit 

og eftirfylgni verka meðan á þeim stendur og 

aðstoðar við uppgjör sé þess þörf. Starfsmenn 

tæknideildar eru til aðstoðar ef tæknilegra upp-

lýsinga er þörf vegna útvegunar á varahlutum 

og efni. -hb

Bjarni thoroddsen 
framkvæmdastjóri 
og Óskar Olgeirsson 
stjórnarformaður.

Meginstarfsemi  
okkar er skipaþjónusta 

í slipp og þjónusta  
við kaupskipaflotann 

við bryggju.
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VERTU MEÐ VINNUTÍMANA Á HREINU
Klukk er nýtt og frítt tímaskráningarapp fyrir launafólk. Þú skráir vinnutímana þína með einum 
smelli í Klukk og veist þá nákvæmlega hversu mikið þú vinnur og hvenær. Hægt er að virkja 
staðsetningarbúnað í appinu sem minnir þig á að klukka þig inn eða út.
Náðu þér í Klukk í AppStore eða á GooglePlay.

Nánar á asi.is/klukk 
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Þetta má lesa í rannsókn í félagsvísind-

um sem fræðimennirnir Sigríður Hjálm-

arsdóttir og Gylfi Dalman Aðalsteinsson 

unnu.

Þau tóku viðtöl við átta manns, sem öll 

höfðu sinnt ábyrgðarstöðum fyrir starfs-

lok og voru komin á eftirlaun. Megin við-

fangsefni rannsóknarinnar var að kanna 

hvort starfsfólk telji sig almennt búa 

yfir mikilvægri þekkingu eftir starfslok 

sem hefði þurft að fanga betur til áfram-

haldandi og hvort eitthvað megi betur 

fara í aðdraganda starfsloka. Niðurstöður 

rannsóknar þeirra benda til að ekki virðist 

nægileg áhersla vera lögð á að fanga þekk-

ingu fólks áður en það lætur af störfum.

Þrjú mikilvæg atriði

Í rannsókninni kemur fram að þeir sem þegar 

voru sestir í helgan stein töldu þrjú atriði mik-

ilvægust varðandi þekkingartap við starfslok 

starfsmanna. 

Í fyrsta lagi tapar skipulagsheildin starfs-

manni með sérþekkingu á vörum og ferlum 

fyrirtækisins. Þetta á bæði við um ljósa 

þekkingu sem er vel skráð en þarfnast þó 

túlkunar í notkun, sem og leynda þekkingu 

sem býr einungis í höfði sérfræðingsins sem 

er hættur og skipulagsheildinni hefur ekki 

tekist að fanga. 

Annað atriði sem þykir mikilvægt er tap á 

tengiliðum, samböndum og trausti því sam-

skipti við viðskiptavini, birgja og aðra hags-

munaaðila skiptir höfuðmáli fyrir skipulags-

heildir. 

Þriðja atriðið er að skipulagsheildin tapar 

starfsmanni sem hefur skilning á hinum 

óformlegu tengslanetum sem verða til inn-

an þess. Skilningnum á því hver gerir hvað, 

hver veit hvað og svo framvegis. Þetta felur 

einnig í sér þekkingu á því hvernig sam-

skipti virka best innan skipulagsheildarinn-

ar, hvaða orðalag og tjáskipti bera árangur í 

samskiptum við annað starfsfólk.

Er þekkingin    
afþökkuð?

„Því fylgir mikið umbreytingarferli í lífi hvers einstaklings að 

láta af störfum og setjast í helgan stein. Á langri starfsævi 

safnast jafnan upp mikil reynsla, færni og þekking auk þess 

sem margir finna tilgang sinn og virði í starfinu.“

Í rannsókninni kemur 
fram að þeir sem þegar 

voru sestir í helgan 
stein töldu þrjú atriði 

mikilvægust varðandi 
þekkingartap við 

starfslok starfsmanna. 



starfseynsla verðmætari

Allir viðmælendurnir voru sammála um að 

besta leiðin til að fylla í þekkingargapið 

sem verður til þegar starfsmaður hættir er 

að hann setji sjálfur nýjan starfsmann inn í 

starfið, annað hvort áður en hann hættir eða 

haldi áfram aðeins lengur til að vera nýjum 

starfsmanni innan handar. Slíkt gefi eftir-

manninum færi á að finna sig í nýju hlutverki 

með stuðning og ráðgjöf frá þeim sem áður 

sinnti því. 

Í rannsóknum hefur komið fram að nýju 

starfsmennirnir, sem gjarnan voru nýút-

skrifaðir úr skóla, hefðu nokkuð takmark-

aða þekkingu og færni í faginu þrátt fyrir 

að vera mun betur að sér í upplýsingatækni, 

hafi nýja þekkingu í farteskinu og opnir 

fyrir að læra nýja hluti. Þótti viðmælendum 

þetta sýna að starfsreynslu verði ekki skipt 

út fyrir bóklega þekkingu því ábatinn af að 

fá nýútskrifaða einstaklinga með sína þekk-

ingu jafni ekki út það mikla tap sem verði 

við það að fólk með mikla reynslu yfirgefi 

fyrirtæki.

allir viðmælendurnir voru sammála um að besta leiðin til að fylla í þekkingargapið sem verður til þegar starfsmaður hættir er að hann setji sjálfur 
nýjan starfsmann inn í starfið, annað hvort áður en hann hættir eða haldi áfram aðeins lengur til að vera nýjum starfsmanni innan handar. 
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Lausnarorð síðustu krossgátu var: Hæringur. Vinningshafi var Gústaf Nílsson.

Vm krossgátan



Golfmót Vm

ræst verður frá kl. 12:00 – 14:00.  
Félagsmenn geta tekið með sér 1 gest. 

mótsgjald er 3.800 kr. og innifalið í því er 
vallargjald, léttur hádegisverður, nesti og grill 

að móti loknu.
 

ath. – allir þátttakendur verða að hafa skráða forgjöf. 
Mótsforgjöf verður sett á þá sem ekki hafa forgjöf,  

26. á karla og 30. á konur.

 
skráning er í síma 575-9800 eða senda tölvupóst á vm@vm.is

Golfmót Vm verður haldið á Keilisvellinum 5. ágúst



Framtak-Blossi 
umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta bátavélar
og rafstöðvar

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík - www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
vélum og varahlutum

Hafið samband við Hafþór síma 895-3144 
eða hafthor@blossi.is


