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Dagskrá fundarins hefst kl. 17:00

•	 Setning	aðalfundar	og	kosning	fundarstjóra

•	 Skýrsla	stjórnar	um	starfsemi	félagsins

•	 Reikningar	félagsins	og	sjóða

•	 Umræður	um	skýrslu	og	reikninga

•	 Kjör	endurskoðenda

•	 Reglugerðar	–	og	lagabreytingar

•	 Ákvörðun	stjórnarlauna

•	 Kjör	í	nefndir	og	stjórnir

•	 Önnur	mál

Boðið verður upp á veitingar eftir fundinn

AðAlfundur VM
27. mars 2015 að Hilton Reykjavík Nordica (H-I)



Horfðu björtum augum fram á veginn

Sameinaði lífeyrissjóðurinn leggur áherslu á gagnsæi og öfluga 

upplýsingagjöf sem tryggir þér auðvelda og skýra yfirsýn yfir öll 

þín lífeyrismál.

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

Á lifeyrir.is
• sérðu stöðu lífeyrisréttinda og séreignar 

• finnur þú ítarlegar upplýsingar um rekstur sjóðsins

• geturðu kynnt þér fjárfestingarstefnu og eignir sjóðsins

• geta launagreiðendur skilað iðgjaldaskilagreinum á einfaldan 

og öruggan hátt og myndað kröfu í netbanka sínum

Vefurinn okkar, lifeyrir.is, er aðgengilegur og notendavænn 

bæði fyrir sjóðfélaga og launagreiðendur.

Sundagörðum 2  /  104 Reykjavík  /  510 5000  /  lifeyrir.is
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Efni skýrslunnar er flokkað 
eftir helstu málefnum 

og stiklað á stóru í máli 
og myndum frá síðasta 

aðalfundi. 

Lífeyrissjóðirnir  
fái undanþágu
Brýnt er að lífeyrissjóðirnir fái 
sérstaka heimild eða undanþágu 
frá fjármagnshöftum til að 
fjárfesta erlendis minnst fjórðung 
þess sem iðgjöld skila sjóðunum.

Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður: 

Guðmundur ragnarsson

Ritstjóri: sædís Eva Birgisdóttir

Prentun: Prentmet

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

���������������������

Sameiginleg  
markmið iðnaðarmanna
Markmið félaga iðnaðarmanna 
um endurskoðun á uppbyggingu 
launakerfa og styttingu 
vinnutímans.

Vélsmiðjan og Mjölnir
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12
Stefnan sett á sjóinn 
strax í upphafi
Orri Jónsson yfirvélstjóri á 
Heimaey VE tjáir sig um lífið 
á sjónum, vélstjórastarfið og 
komandi kjaraviðræðu.22

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

> 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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Vökvakerfislausnir  
farartækja einnig  
búnaður fyrir skip
Stjórnbúnaður skipa. Tæknibúnaður sem ætlaður er til 
notkunar á sjó mætir erfiðustu hugsanlegu skilyrðum.  
Álag óblíðrar náttúru, miklar hitabreytingar og 
stöðugur ágangur af söltum sjó, eykur þörf 
viðskiptavina fyrir áreiðanlegan og skilvirkan búnað.
Danfoss hefur háþróaðan gæða vökvabúnað og kerfissérþekkingu til að mæta  
kröfuhörðum viðskiptavinum um allan heim.  
Vörulína Danfoss inniheldur m.a.:
• Háþróaða PVG álagsstýrða proportional stjórnloka og HIC/patronuloka.
• Öflugar H1 stimpildælur og mótorar fyrir aukinn áreiðanleika og nýtni
• Þýðgengar Series 45 stimpildælur fyrir opin kerfi    
• Hágæða vökvamótorar á færibönd og spil     
• State-of-the-art PLUS+1™ stjórnbúnaður, örtölvur og hugbúnaður.
Með Danfoss búnaði nærð þú stjórninni um borð.

Danfoss hf.  •  Skútuvogi 6  •  104 Reykjavík  •Sími: 510 4100
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Fyrir	ári	síðan	skrifaði	ég	pistil	í	Tímarit	VM	sem	hét	„Við	stöndum	á	tímamótum“.
Þá	hafði	ég	þá	staðföstu	trú	að	taka	ætti	upp	ný	vinnubrögð	við	gerð	kjarasamninga.
Ekkert	af	þessu	stóðst	og	margt	hefur	gerst	í	samfélaginu	síðan	sem	kallar	á	allt	aðra	

nálgun	í	úrlausn	kjaramála	í	dag.	Öll	umræða	um	3	til	5	prósent	launahækkanir	verða	
aldrei	samþykktar.	Ef	aðilar	ætla	að	vinna	í	lausnum	þá	er	best	að	átta	sig	á	raunveru-
leikanum,	 hvaða	 launahækkanir	 verður	 hægt	 að	 setja	 í	 atkvæðagreiðslu	 hjá	 félags-
mönnum	svo	samningarnir	verði	ekki	felldir.	Minni	á	að	fyrri	aðfarasamningurinn	var	
felldur	hjá	VM	í	janúar	á	síðasta	ári.
Það	var	framfaraskref	að	iðnaðarsamfélagið	ákvað	að	fara	sameiginlega	fram	og	það	

mun	gera	okkur	sterkari	í	að	ná	fram	kröfum	okkar.	Í	þessu	hefti	Tímarits	VM		er	birt	
hugmyndafræðin	og	framtíðasýnin		sem	samstarfið	er	byggt	á.	
Í	dag	er	ekkert	sem	bendir	til	annars	en	að	við	munum	þurfa	að	fara	í	átök	á	vinnu-

markaðnum	til	ná	kröfum	okkar	fram.	Við	verðum	að	taka	þennan	slag	af	fullri	hörku,	
því	ef	við	gefum	eftir	nú	er	vandséð	hvenær	við	fáum	tækifæri	til	að	sækja	fram	aftur.
Við	verðum	að	ná	samtökum	fyrirtækja	í	sjávarútvegi,	SFS,	að	samningaborðinu.	Ná-

ist	það	ekki	verðum	við	að	boða	til	vinnustöðvunar	til	að	knýja	fram	breytingar	á	verð-
myndun	á	fiski.	Við	förum	í	þá	aðgerð	með	þann	hluta	fiskiskipaflotans	sem	er	að	landa	
á	verðum	sem	ákvörðuð	eru	í	Úrskurðanefnd	því	það	fyrirkomulag	er	ónýtt.
Við	stöndum	frammi	fyrir	þeirri	staðreynd	að	ef	ekki	næst	ásættanleg	niðurstaða	í	launamálum	vélstjóra	á	

millilandaskipum	þá	munu	þeir	ganga	í	land	og	tími	íslenskra	vélstjóra	á	þessum	skipum	líður	undir	lok.
Það	er	líka	annað	sem	er	að	framkalla	þá	miklu	hörku	sem	ég	finn	að	er	að	byggjast	upp	hjá	félagsmönnum	

VM	og	mun	hafa	áhrif	í	komandi	kjaraviðræðum.
Innviðir	samfélagsins	eru	að	hrynja	og	tekjulægri	hóparnir	hafa	ekki		næg	heildarlaun	til	að	standa	undir	

þeim	mikla	kostnaði	sem	fylgir	því	að	lifa	í	þessu	samfélagi.
Aldrei	hefur	verið	erfiðara	fyrir	ungt	fólk	að	komast	í	öruggt	húsnæði	með	fjölskyldu	sína,	 	það	er	í	raun	

óframkvæmalegt.	
Það	er	grein	eftir	mig		í	Tímariti	VM	nú	þar	sem	ég	er	að	velta	fyrir	mér	þeirri	hagfræði	sem	við	erum	að	reka	

samfélagið	eftir	og	kalla	eftir	því	að	hagfræðingar	svari	því	hvort	hún	gangi	upp.
Í	framhaldinu	mun	ég	leggja	mig	allan	fram	við	að	fá	skýringar	á	því	af	hverju	afleiðingarnar	í	hagkerfinu,	

sem	alltaf	er	verið	að	lesa	yfir	okkur,	eru	mismunandi	eftir	því	í	hvaða	vasa	verðmætasköpunin		fer.	Þetta	eru	
sömu	krónurnar	sem	verða	til	inni	í	hagkerfinu.
Frá	hruni	hefur	okkur	sem	samfélagi	ekki	tekist	að	framkvæma	neitt	af	því	sem	átti	að	breyta	til	að	gera	okk-

ar	litla	samfélag	betra.	Ekkert	breytist	og	allt	virðist	vera	að	fara	í	sama	hjólfarið	og	fyrir	hrun.	Að	krafan	um	
jöfnuð	og	dagvinnulaun	sem	hægt	er	að	lifa	á	muni	fara	með	allt	í	óðaverðbólgu	er	ekki	að	ganga	upp	í	okkar	
ríka	samfélagi.	Kökunni	er	þá	svona	ranglega	skipt.
Mér	finnst	ég	alltaf	vera	að	skrifa	um	sömu	málin	og	sömu	vandamálin,	sem		reyndar	er	rétt	því	okkur	miðar	

ekkert	áfram	 í	að	finna	 lausnir	á	okkar	áratugagömlu	vandamálum.	Við	 spólum	 í	 sama	hjólfarinu	og	allir	
hagsmunaaðilarnir	sem	vilja	halda	okkur	í	einangrun,	neita	að	gefa	eitthvað	eftir	af	sinni	köku.	Það	hlýtur	
að	vera	kennslubókardæmi	um	ótrúlega	heimsku	að	þrjúhundruð	tuttugu	og	fimm	þúsund	manna		þjóð	geti	
ekki	fundið	leið	til	þess	að	hafa	ásættanlegan	jöfnuð	í	samfélaginu,	að	allir	leggist	á	eitt	um	að	greiða	skatta	af	
öllum	ofsagróðanum	til	að	byggja	upp	innviði	samfélagsins.	
Það	hefur	ekki	verið	mikilvægara	í	áratugi	að	við	stöndum	saman	í	því	sem	framundan	er	til	að	ná	fram	

ásættanlegum	dagvinnulaunum	fyrir	átta	tíma	vinnu	í	þessu	ríka	samfélagi	okkar.	Það	er	hægt	með	hagræð-
ingu	og	nýrri	hugsun.
Stöndum	föst	á	þeirri	kröfu	og	stöndum	saman.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM

Við verðum að ná fram breytingum  
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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.
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n  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 
samtals 50 km.,greiðist fyrir hvern km. umfram 50 
km. Greitt er samkvæmt kílómetragjaldi ferðakostn-
aðar ríkisins þó að hámarki 30.000 kr.

3. Gistikostnaður er greiddur fyrir þá sem þurfa 
gistingu og er greitt samkvæmt taxta ferðakostn-
aðarnefndar ríkisins. VM mun einnig semja um 
afslátt vegna gistingu félagsmanna.

GrEIðsla FErðakosTnaðar 
vEGna aðalFundar vm

nýr sTarFs-
maður vm

n  Nýr starfs-
maður Elzbieta 
Sajkowska hefur 
verið ráðin á 
skrifstofu VM. 
Hún sér um bók-
hald félagsins 
auk þess sem 
hún mun sinna 
túlkaþjónustu 
á Pólsku. Valdís 
Þóra Gunn-
arsdóttir, yfirbókari sér nú alfarið um 
sjúkrasjóð, sjúkradagpeninga og styrki auk 
annarra starfa.

Elżbieta Sajkowska została zatrudniona jako nowy 
pracownik w biurze VM  na stanowisku księgowej. 
W razie potrzeby  będzie także udzielać pomocy 
przy tlumaczeniu języka polskiego.

Vissir þú að...
Sjúkrasjóður VM miðar upphæð 
dagpeninga við 100% af meðal-

tali heildarlauna sem iðgjald 
hefur verið greitt af síðustu 6 
mánuði fyrir veikindi, slys eða 

launataps vegna umönnunar, að 
hámarki kr. 900.000.
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sumarúTHluTun orloFsHúsa vm

Vissir þú að...
Fræðslusjóður VM 

styrkir allt nám.

n  Opið er fyrir umsóknir að orlofshúsum VM frá 18. mars til og með 20. apríl. 

n  Úthlutað verður 22.apríl og síðasti greiðsludagur er 6. maí.

n  Endurúthlutun fer fram 8. maí.

n  Sumartímabilið verður núna frá 22. maí til 21. ágúst.

n  Helgarleiga er leyfð frá 21.ágúst 2015.

n  Munið að sótt er um ferðastyrk á sama tíma.

n  Skiptidagar eru föstudagar í öllum húsum/íbúðum nema í Reykjavík, 

     þar er skipt á miðvikudögum (á opnunartíma skrifstofu).

n  Hægt er að sækja um orlofshús/íbúðir eða ferðastyrk á tvennan hátt:

     í gegnum félagavef  eða með því að prenta út og skila inn umsókn á eyðublaði.

n  Inneign orlofspunkta ræður því hver fær bústað.

n  Öllum umsóknum er svarað.
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Samstarf iðnaðarmanna 
í komandi kjaraviðræðum

Þ ann	24.	febrúar	s.l.	gerðu	
landssambönd	og	félög	
iðnaðarmanna	með	sér	
samkomulag	um	samstarf	

í	komandi	kjaraviðræðum.	Sam-
komulagið	tekur	m.a.	til	fram-
setningar	á	kröfum	og	markmiðum	
í	aðalkjarasamningum	félaganna	
við	SA,	samstilltra	verkfallsað-
gerða	og	samráðs	á	vettvangi	ASÍ.	
Krafa	iðnaðarmanna	í	komandi	
kjaraviðræðum	er	endurskoðun	á	
launakerfum	iðnaðarmanna	með	
það	að	markmiði	að	dagvinnulaun	
dugi	til	framfærslu.	Hún	næst	

meðal	annars	með	því	að	auka	
framleiðni	og	stytta	vinnutíma.	
Núverandi	launakerfi	byggir	á	
lágum	grunnlaunum	sem	neyðir	
launamenn	til	að	halda	uppi	af-
komu	sinni	með	mikilli	yfirvinnu.	
Mikil	þörf	er	fyrir	nýliðun	í	grein-
unum	en	þetta	vinnufyrirkomulag	
er	úrelt	og	hefur	skapað	starfsum-
hverfi	sem	höfðar	ekki	til	ungs	
fólks.	Iðnaðarmenn	gera	kröfu	um	
fjölskylduvænt	samfélag	þar	sem	
jafnvægi	er	á	milli	vinnutíma	og	
einkalífs.

Félögin	telja	afar	brýnt	að	

unnið	verði	að	fyrirbyggjandi	
aðgerðum	til	að	koma	í	veg	
fyrir	félagsleg	undirboð	á	
íslenskum	vinnumarkaði	
og	komið	verði	á	víð-
tækara	vinnustaða-
eftirliti.		Að	sam-
komulaginu	standa	
eftirtalin	félög	og	sam-
bönd:	Rafiðnaðarsam-
band	Íslands, SAMIÐN,	
Félag	bókagerðarmanna,	
MATVÍS,	Félag	hársnyrt-
isveina og	VM	-	Félag	vél-
stjóra	og	málmtæknimanna.

n SaMeiGinleG MaRkMið iðnaðaRManna:
Í komandi kjarasamningum vilja iðnaðarmenn vinna að endurskoðun á launakerfum, 
þróa kerfi sem hvetur til hagræðingar, styttri vinnutíma og aukinnar framleiðni. 
Semja um hvernig ávinningur af aukinni hagræðingu, framleiðni og styttri vinnu-
tíma skiptist á milli fyrirtækja og launamanna. Iðnaðarmenn vilja skapa áhugavert 
starfsumhverfi þar sem dagvinnulaun nægja til góðrar afkomu.

Núverandi launakerfi byggja á lágum grunnlaunum og löngum vinnutíma til að 
halda uppi heildarlaunum. Þetta fyrirkomulag er úrelt og hefur skapað starfsumhverfi 
sem höfðar ekki til ungs fólks, en mikil þörf er fyrir nýliðun í iðngreinunum. Í nútíma 
samfélagi gerir fólk kröfur um að jafnvægi ríki á milli atvinnuþátttöku og fjölskyldulífs.

Mikilvægt er að iðnaðurinn mæti slíkum kröfum ef hann vill vera samkeppnis-
hæfur og áhugaverður starfsvettvangur. Iðnaðarmannafélögin kalla eftir samstarfi 
við atvinnurekendur um að byggja upp starfsumhverfi þar sem atvinnuþátttaka og 
fölskyldulíf fara saman. Forsendur þessara markmiða eru hóflegur vinnutími og 
góð dagvinnulaun.

Þau iðnaðarmannafélög er standa að þessum kröfum lýsa sig reiðubúin til að 
vinna með atvinnurekendum í hverri grein til að auka framleiðni fyrirtækja og 
stytta vinnutíma starfsmanna.

n FélaGSleG undiRbOð OG VíðtækaRa VinnuStaðaeFtiRlit:
Félögin telja afar brýnt að unnið verði að fyrirbyggjandi aðgerðum til að koma í veg 
fyrir félagsleg undirboð á íslenskum vinnumarkaði. Komið verði á víðtækara vinnu-
staðaeftirliti af aðilum vinnumarkaðarins og viðeigandi stofnunum. Áhersla verði 
lögð á að uppræta svarta atvinnustarfsemi, fylgjast með launakjörum og menntun 
starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði.

n að þeSSuM MaRkMiðuM Standa:
SAMIÐN, Félag bókagerðarmanna, VM - Félag vélstjóra og málmtæknimanna, Raf-
iðnaðarsamband Íslands, Félag hársnyrtisveina og MATVÍS.

 Reykjavík, 24. febrúar 2015

markmIð FélaGa Iðnaðarmanna um Endurskoðun á
uPPByGGInGu launakErFa oG sTyTTInGu vInnuTímans

Vissir þú að...
Hægt er að sækja um styrk úr 
Sjúkrasjóði VM vegna heilsu-

tengdra forvarna eins og 
krabbameinsleitar, ristilsskoð-

unar, blöðruhálskirtilsskoðunar, 
lungna- og hjartaskoðunar og 

heyrnarmælingu.
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Golfmót VM verður haldið á Keilisvellinum 7. ágúst. 

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

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 eldri félagsmanna og maka verður farin 23. Júní 2015.  
Áfangastaður verður Vestmannaeyjar.

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

GolFMóT VM
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Orri	segir	að	það	hafi	eiginlega	aldrei	verið	spurning	að	hann	færi	í	
vélstjóranámið.	„Allt	frá	því	ég	var	ungur	hafði	ég	gaman	af	því	að	
taka	hluti	í	sundur	og	rafmagn	heillaði	mig	sérstaklega.	Ég	prófaði	
síðan	að	fara	á	sjó	og	eftir	að	kynnst	þar	nokkrum	vélstjórum	fannst	
mér	vélstjórastarfið	vera	mjög	spennandi.	Ég	ákvað	þess	vegna	að	
skella	mér	í	Vélskólann	í	Vestmannaeyjum	og	hef	ekki	séð	eftir	því.“	
Orra	fannst	námið	skemmtilegt	og	gat	nýtt	sér	það	strax	því	fyrsta	
sumarið	eftir	að	hann	byrjaði	í	skólanum	fór	hann	að	leysa	af	sem	
vélavörður	og	leið	sem	fyrr	vel	á	sjónum.	Stefndi	hann	því	alla	sína	
skólagöngu	á	sjómennskuna.	,,Það	koma	auðvitað	tímar	þegar	það	
er	lítið	fiskirí,	langir	túrar	eða	miklar	brælur	að	maður	veltir	fyrir	
sér	hvort	maður	ætti	ekki	að	fara	í	meira	nám	en	það	stendur	nú	yfir-
leitt	stutt	yfir.”	Orri	segir	að	það	sé	oft	skemmtilegt	að	vera	vélstjóri,	
starfið	sé	fjölbreytt	og	krefjandi	og	stöðugt	einhverjar	nýjungar	að	
bætast	við.	,,Tæknin	breytist	stöðugt	þannig	að	maður	þarf	alltaf	að	
vera	að	læra	á	nýja	hluti	og	fylgjast	með	allri	þróun	á		búnaði,	sér-
staklega	á	nýrri	skipum.”

Allt erfiðið gleymist
Orri	hefur	alltaf	þótt	sjómennskan	skemmtileg	og	auðvitað	sérstak-
lega	þegar	vel	gengur.	,,Þá	eru	allir	um	borð	ánægðir	og	allt	erfiðið	
gleymist.”	Auðvitað	sé	það	ekki	alltaf	þannig	og	hann	segir	að	það	
geti	verið	erfitt	að	vera	á	sjó	og	krefjist	sérstaklega	mikils	af	sér	sem	
vélstjóra	þegar	brælutúrar	eru	langir	og	lítið	fiskast.	,,Það	getur	t.d	
verið	svakalega	erfitt	að	vinna	í	miklum	veltingi	því	þá	verður	allt	svo	
miklu	þyngra	og	erfiðara.	Verk	sem	maður	myndi	klára	á	stuttum	tíma	
í	landi	eru	þá	bæði	tímafrek	og	erfið.”	Þá	taki	það	stundum	á	að	vera	
lengi	í	burtu	frá	fjölskyldunni.	,,Mest	af	þessu	gleymist	þó	um	leið	og	
búið	er	að	fylla	og	stefnan	tekin	í	land!”	Orri	er	giftur	og	á	fjögur	börn,	
þrjá	stráka	og	eina	stelpu.	Hann	segir	að	það	hafi	gengið	nokkuð	vel	
að	samræma	fjölskyldulífið	og	sjómennskuna.	,,Ég	er	svo	heppinn	að	
eiga	yndislega	eiginkonu	sem	heldur	þessu	öllu	gangandi,	hvort	sem	

ég	er	á	sjó	eða	landi.	Það	er	töluvert	mikið	álag	að	vera	sjómannskona	
en	það	hefur	sem	betur	fer	skánað	með	árunum.”	Það	hjálpi	mikið	
að	samskiptatækninni	hafi	fleygt	mikið	fram	og	öll	samskipti	batnað	
með	tilkomu	farsímans	og	Netsins.	,,Eftir	að	það	gerðist	get	ég	tekið	
meiri	þátt	í	fjölskyldulífinu	en	áður	og	það	munar	miklu.”

Stefnan Sett  
á Sjóinn Strax 
í upphafi
orri Jónsson, yfirvélstjóri á Heimaey VE1, hefur verið meira og minna á sjó frá átján ára aldri 
og þrátt fyrir að hafa stundum hugsað um að taka sér frí sjá sjónum hefur hann samt aldrei 
getað slitið sig frá honum. Við tókum Orra tali.

Það koma auðvitað tímar þegar það 
er lítið fiskirí, langir túrar eða miklar 
brælur að maður veltir fyrir sér hvort 

maður ætti ekki að fara í meira nám en 
það stendur nú yfirleitt stutt yfir.
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Vinnuaðstaðan til fyrirmyndar
Aðspurður	um	kjörin	segir	Orri	þau	vera	mis-
jöfn	bæði	milli	ára	og	skipa.	,,Á	uppsjávar-
skipi	eins	og	ég	er	á	hafa	kjörin	verið	mjög	góð	
undanfarin	ár	en	þau	geta	verið	mjög	misjöfn	
milli	ára	og	það	þarf	ekki	mikið	til	svo	þau	
breytist.”	Orri	segir	að	vinnuaðstaða	vélstjóra	
hafi	líka		batnað	mikið	undanfarin	ár	með	
endurnýjun	íslenska	skipaflotans.	,,Hjá	mér	t.d	
er	öll	vinnuaðstaða	til	fyrirmyndar	enda	er	ég	
á	þriggja	ára	gömlu	skipi	sem	er	með	flestum	
þeim	nýjungum	sem	til	eru	í	dag.”	Hann	segir	
að	auðvitað	sé	alltaf	hægt	að	betrumbæta	hlut-
ina,	sérstaklega	um	borð	í	eldri	skipum	en	í	
þeim	skipum	þar	sem	hann	þekki	til	séu	menn	
þó	yfirleitt	ánægðir	með	hlutina	eins	og	þeir	
séu	í	dag.	Það	fari	þó	auðvitað	eftir	útgerðum	
hversu	mikil	áhrif	menn	hafa	ef	þeir	vilja	láta	
gera	breytingar	á	vinnuumhverfi.	,,Hjá	útgerð-
inni	sem	ég	er	hjá,	og	hef	verið	lengi,	hefur	það	
sem	betur	fer	aldrei	verið	vandamál	að	fá	að	
gera	hluti	sem	miða	að	því	að	bæta	aðstæður	í	vinnunni.”	

Mönnun og fiskverð
Við	spyrjum	Orra	út	í	næstu	kjarasamninga	og	hvaða	áherslur	hann	
vilji	sjá.	,,Á	skipi	eins	og	ég	er	á	þá	eru	mönnunarmál	efst	á	baugi	
og	fiskverð.	Svo	væri	gott	að	fá	sjómannaafsláttinn	aftur	eða	eitt-

hvað	sambærilegt.”	Orri	segist	bera	traust	til	
forystunnar	en	auðvitað	sé	alltaf	nauðsynlegt	
að	fá	reglulega	inn	nýtt	blóð	líka.	Hann	segist	
ekki	hafa	þurft	á	því	að	halda	hingað	til	að	
sækja	neinn	rétt	vegna	starfsins	til	félagsins	
en	segist	nýta	sér	þá	styrki	sem	hann	eigi	rétt	
á	og	sömuleiðis	hafi	hann	nýtt	sér	sumar-
hús	félagsins.	Þegar	við	spyrjum	Orra	að	því	
hvort	það	væri	eitthvað	sem	hann	myndi	vilja	
breyta	hvað	félagið	varðar	segir	hann	að	hann	
myndi	vilja	sjá	þak	á	félagsgjöld	og	séu	margir	
vélstjórar	honum	
sammála	hvað	það	
varðar.	,,Að	mínu	
mati	mætti	líka	
auka	starfsemi	
félagsins	á	
landsbyggð-
inni	því	við	
höfum	
ekki	alltaf	

tök	á	því	að	komast	í	höfuðborgina.	
Eftir	að	félagið	fór	t.d	að	halda	fundi	
í	Eyjum	þá	hefur	félagsstarfið	batnað	
mikið.”	Í	heildina	sé	hann	þó	mjög	sátt-
ur	við	félagið	og	telji	að	starfsemi	þess	sé	
til	fyrirmyndar.

Orri er giftur og á fjögur börn, þrjá stráka og eina stelpu. 

Vissir þú að...
Sjúkrasjóður VM  

veitir styrk vegna  
heilsuræktar.



Starf: Ég	varð	67	ára	síðasta	sumar	og	fór	þá	
á	eftirlaun.	Áður	var	ég	síðast	yfirvélstjóri	á	
Arnarfellinu.

Fjölskylduaðstæður: Giftur.	Við	hjónin	
eigum	sitt	hvora	stelpuna	og	stjúpdóttir	mín	
sem	var	níu	ára	þegar	við	kynntumst	ólst	
upp	hjá	okkur.

Fleiri skip:	Ég	byrjaði	sem	vélstjóri	vorið	
1977	á	Hvassafellinu	sem	var	í	eigu	skipa-
deildar	SÍS	og	eftir	útskrift	úr	Vélskólanum	
1978	kenndi	ég	í	eitt	ár	við	Bændaskólann	
á	Hvanneyri.	Frá	hausti	1979	var	ég	svo	í	
fjögur	ár	hjá	Nesskip,	á	ýmsum	skipum.	Ég	
tók	mér	frí	frá	sjónum	í	fimm	ár	og	vann	þá	
hjá	Ísaga	og	Frostverk.	Sjórinn	heillaði	þó	
aftur	og	ég	byrjaði	hjá	Samskip	sama	dag	og	
það	var	stofnað,		20	desember	1990.

Menntun:	Vélstjóri	frá	Vélskóla	Íslands.	Ég	var	búinn	að	læra	
bifvélavirkjun	áður	en	langaði	að	breyta	til	og	læra	meira	svo	ég	fór	í	
Vélskólann.	Ég	hafði	þá	unnið	sem	bifvélavirki	í	nokkur	ár,	nokkuð	
sem	hefur	komið	sér	vel.

Hvenær varstu í námi: Ég	byrjaði	1975	og	kláraði	1978.	Þetta	var	
mjög	skemmtilegt	nám	og	ég	kynntist	mörgu	góðu	fólki.	Síðan	hef	
ég	gert	svolítið	af	því	að	fara	á	námskeið,	breytingarnar	eru	svo	
miklar	og	hraðar	að	símenntun	er	nauðsynleg.

Af hverju sjórinn: Kannski	ævintýramennska	að	sumu	leyti,	mig	
langaði	til	að	sjá	eitthvað	nýtt.	Ég	hef	nær	eingöngu	verið	á	frakt-
skipum,	ég	fór	eina	vertíð	á	netabát	áður	en	ég	fór	í	skólann	og	það	
heillaði	mig	ekki.

Hversu lengi vélstjóri: Hátt	í	30	ár	á	sjó.
Það	skemmtilegasta	við	starfið:	Að	fylgjast	með	breytingunum	og	
sjá	tæknina	þróast.

Það erfiðasta:	Erfitt	að	segja.	Þetta	voru	miklar	útiverur	hér	áður	
fyrr,	maður	var	lengi	að	heiman	og	vissi	aldrei	hvað	maður	yrði	lengi.	
Álagið	getur	líka	verið	mikið,	það	er	jú	viðvera	allan	sólarhringinn.

Minnisstæð atvik: Það	hefur	auðvitað	ýmislegt	komið	upp.	Ég	man	
þegar	við	tókum	við	nýju	skipi	fyrir	tíu	árum.	Það	var	gaman	að	fá	
að	kynnast	öllu	ferlinu	og	taka	svo	þátt	í	smíðinni	á	síðustu	metr-
unum.	Svo	var	líka	mjög	gaman	að	vera	á	glænýju	skipi,	það	er	til-
breyting	í	því.	Það	hafa	auðvitað	skipst	á	skin	og	skúrir,	í	ár	eru	t.d	
átján	ár	síðan	að	Dísarfellið	sökk	og	tveir	menn	fórust.	Tíu	björguð-
ust.	Við	vorum	komnir	hálfa	leið	til	Færeyja	þegar	það	kemur	leki	að	
skipinu	um	miðja	nótt	og	í	endann	sökk	það.	Það	hefur	aldrei	komið	
almennileg	í	ljós	hvað	gerðist.	Við	komumst	í	galla	en	misstum	frá	
okkur	bátana.	Við	gátum	sent	út	neyðarkall	og	vissum	að	þyrlan	var	
á	leiðinni	en	þurftum	að	yfirgefa	skipið.	Ætli	við	höfum	ekki	verið	
3-4	tíma	í	sjónum	og	það	var	ekki	skemmtilegur	tími.	Eftir	að	þessu	
var	lokið	héldu	samt	flestir	áfram	að	sigla.	Maður	svaf	nú	laust	á	
nóttunni	fyrst	eftir	þetta.

Hvernig gengur að samræma vinnu og 
fjölskyldulíf: Það	gekk	svo	sem	ágætlega,	
sérstaklega	eftir	að	siglingar	breyttust	og	
tveggja	manna	kerfið	komst	á.	Svo	breytti	
ný	samskiptatækni	miklu,	þegar	maður	
byrjaði	komst	maður	kannski	í	talstöð	
einu	sinni	í	viku.	

Kostir þess að vera á fraktskipi: Föst	
rúta	þannig	að	maður	getur	skipulagt	tíma	
sinn.	

Er nýliðun vandamál:	Undanfarið	hafa	
bæst	við	yngri	menn	en	það	hefur	gengið	
á	ýmsu	hvað	þetta	varðar.	Það	var	mjög	
erfitt	að	fá	menn	fyrir	hrun	en	það	hefur	
breyst.	Hér	áður	var	líka	algengt	að	menn	
fóru	á	sjó	og	svo	fóru	þeir	í	eitthvað	annað	
en	það	er	minna	um	það	í	dag.	Það	er	líka	
erfiðara,	nú	þurfa	menn	meiri	réttindi	til	

að	byrja	á	sjó.	Svo	hefur	störfunum	fækkað	líka.	Margir	hafa	
líka	frekar	valið	fiskiskip	því	þar	eru	tekjurnar	betri.	Nýlega	
kom	samt	til	okkar	ungur	maður	af	fiskiskipi	sem	vildi	breyta	til	
svo	það	gerist	líka.	

Af hverju ætti ungur maður að velja fraktara:	Þessi	fyrirsjáan-
leiki	er	mikill	kostur.	Það	tók	mikinn	tíma	að	breyta	fyrirkomulag-
inu	á	sínum	tíma	en	þegar	það	var	komið	á	sáu	menn	kostina	og	
enginn	myndi	vilja	skipta	í	dag.

Helstu kostir góðs vélstjóra: Að	vera	vakandi	fyrir	því	sem	er	
að	gerast	og	fylgjast	með	þróuninni.	Líka	að	líta	ekki	of	stórt	á	sig,	
það	eru	allir	jafnir	í	þessu.

Áhugamál: Skíðamennska,	golf	og	Kerlingarfjöll;	ég	er	mikill	úti-
vistarmaður.	Það	er	félag	sem	heldur	utan	um	gistingu	og	rekstur	
á	Kerlingarfjallasvæðinu	og	þar	er	mikið	um	gamla	starfsmenn.	
Svo	taka	félagsmálin	orðið	drjúgan	tíma,	ég	er	t.d	í	klúbbnum	
Drúídar	á	Íslandi.	Þetta	er	að	stofni	til	karlafélagsskapur	og	þar	er	
t.d	mikið	um	iðnaðarmenn.	Við	erum	m.a	að	taka	þátt	í	Mottum-
ars	eins	og	sést	á	mínu	yfirvaraskeggi!

Vinnuumhverfi: Mjög	gott.	Arnarfellið	er	auðvitað	ekki	nema	tíu	
ára	og	það	fer	eftir	umgengni	hvernig	skip	eldast.	Ég	lagði	alltaf	
mikla	áherslu	á	að	vel	væri	gengið	um	og	þessi	góði	mannskapur	
sem	ég	sigldi	með	tók	þátt	í	því.

Áherslur í næstu kjarasamningum: Það	eru	launin	sjálf	og	líf-
eyrismálin	sem	skipta	máli.	Fyrir	ungt	fólk	eru	launin	aðalatriðið.	
Svo	setur	maður	auðvitað	spurningamerki	við	þessar	alþjóðlegu	
skipaskráningar.

Ánægja með félagið: Ég	held	að	félagið	sé	í	góðu	horfi	og	starfið	
er	öflugt	en	auðvitað	þurfa	stjórnarmenn	auðvitað	alltaf	að	vera	
vel	vakandi,	hlutirnir	gerast	ekki	af	sjálfu	sér.	Það	má	alltaf	
segja	að	áhugi	á	félagsstarfi	mætti	vera	meiri,	það	er	eilíf	spurn-
ing	hvernig	má	ná	til	hins	almenna	félagsmanns.		

MAGnúS TRAuSTi inGóLFSSon

hvað ungur nemur, gamall temur:        VélStjórar á arnarfelli
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Fjölskylduaðstæður: Einhleypur	og	barn-
laus	enn	sem	komið	er.

Heimili: Á	Akranesi.

Aldur: 26	ára.

Skip:	Núna	á	Arnarfelli,	áður	á	Helgafelli.

Staða: 1.vélstjóri

Hversu lengi vélstjóri:	Ég	varð	1.vélstjóri	
á	Arnarfelli	sl.	sumar	þegar	Trausti	var	að	
hætta	en	starfaði	áður	sem	vélavörður	í	tvö	
og	hálft	ár	meðan	ég	var	að	vinna	mér	inn	
sjótíma.	Ég	var	hlaupari	og	fór	á	milli	Arnar-
fells	og	Helgafells.

Menntun: Útskrifaður	úr	Tækniskólanum	
2012.	Ég	byrjaði	í	vélvirkjun	á	Akranesi	og	
hafði	engin	plön	um	að	fara	í	vélstjórann.	Svo	ákváðum	
við	nokkrir	vinirnir	að	prófa	þetta	og	líkaði	svo	vel	að	við	
ákváðum	að	klára	þetta	bara.	Ég	fékk	vinnu	hjá	Samskip	
þegar	ég	átti	einn	áfanga	eftir	af	skólanum	en	þar	sem	það	
var	ritgerðaráfangi	þurfti	ég	ekki	að	mæta	í	skólann	svo	
þetta	gekk	upp.

Af hverju sjórinn: Þegar	ég	var	búinn	með	vélstjórann	
vildi	ég	prófa	þetta	og	sjá	hvort	maður	hefði	sjófætur.	Mér	
líkaði	síðan	merkilega	vel	að	vera	á	sjó!	Það	kom	mér	smá	á	
óvart	þar	sem	ég	er	alinn	upp	í	sveit	og	hefði	frekar	haldið	
að	mér	líkaði	betur	að	vinna	í	landi.	Félagsskapurinn	hefur	
auðvitað	mikið	um	þetta	að	segja,	ef	hann	væri	ekki	góður	
myndi	maður	ekki	endast	lengi.

Það skemmtilegasta við starfið: Reglulegt	viðhald	á	
vélum	og	tækjum,	það	er	líka	gaman	að	taka	þær	í	sundur	
og	setja	aftur	saman.

Hvað er erfiðasta: Ætli	það	sé	ekki	vitneskjan	um	það	að	
vera	alltaf	tilbúinn	ef	eitthvað	kemur	upp	á,	að	vita	að	við	
getum	lent	í	miklu	veseni	úti	á	hafi	og	að	þá	verðum	við	að	
bjarga	okkur.

Minnisstætt atvik: Þegar	við	vorum	úti	á	hafi	á	leið	til	
Evrópu	fór	ein	eldsneytisdælan	á	vélinni	og	við	urðum	
að	skipta	um	hana	í	smá	veltingi.	Við	urðum	auðvitað	að	
drepa	á	vélinni	og	þá	varð	veltingurinn	svona	aðeins	meiri.	
Þetta	tók	c.a	þrjá	tíma	en	sem	betur	fer	var	þetta	ekki	um	
nótt.	Svo	er	ég	búinn	að	fara	með	skipinu	tvisvar	í	slipp	og	
það	var	gaman	að	sjá	hvernig	komið	var	um	borð	og	að-
stoða	við	viðhaldsvinnuna.

Kostir við fraktskip: Frítíminn	er	jafn	og	oftast	fyrirsjáan-
legur.	Það	er	gott	að	fá	alltaf	jafnan	frítíma	og	geta	dundað	
sér	heima	svona	á	milli	túra.	Þetta	er	mesti	kosturinn	við	
starfið.

Er nægileg nýliðun: Fólk	laðast	
auðvitað	meira	að	togurum	og	fiski-
skipum	því	launin	eru	hærri.

Finnst ungu fólki vélstjórn 
heillandi: Ég	þekki	allavega	fullt	
af	fólki	sem	fer	í	þetta	nám	og	sé	
því	ekki	fram	á	að	það	verði	vöntun	
á	fólki.

Verður þú á sjónum eftir tíu ár: 
Það	getur	vel	verið	að	ég	verði	enn	
á	sjó	eftir	tíu	ár,	mér	líkar	vel	að	
vera	á	skipi.	Ég	útiloka	samt	ekki	að	
maður	fari	í	landi	og	prófi	eitthvað	
nýtt,	maður	veit	aldrei.

Ánægður með þetta starfsval: 
Mjög	svo,	og	afar	sáttur	við	að	hafa	
fengið	þetta	tækifæri.

Áhugamál: Þegar	maður	var	vélavörður	var	maður	í	vikuf-
ríi	í	senn	og	eyddi	því	í	að	heimsækja	vini	og	ættingja	úti	í	
sveit.	Nú	þegar	maður	hefur	heilan	mánuð	þarf	maður	að	
finna	sér	einhver	áhugamál!	Ég	er	að	vinna	í	því	núna.	Ég	
hef	samt	gaman	af	útivist	og	geng	mikið.	Svo	les	ég	tals-
vert,	Stefán	Máni	er	t.d	í	uppáhaldi.	Ég	tek	yfirleitt	með	mér	
nokkrar	bækur	þegar	ég	fer	á	sjóinn.

Vinnuaðstæður: Ég	er	mjög	sáttur	við	þær,	það	var	verið	
að	halda	upp	á	10	ára	afmæli	Arnarfells	nú	fyrir	stuttu	svo	
þetta	er	nýlegt	skip	miðað	við	íslenska	flotann.	Það	er	líka	í	
mjög	góðu	ástandi.

Mikilvægi þess að láta sýna sér handtökin: Það	skiptir	
gríðarlega	miklu	máli	að	hafa	menn	með	sér	sem	hafa	
mikla	og	góða	reynslu,	ekki	bara	af	faginu	heldur	af	skip-
inu	sjálfu;	menn	sem	þekkja	skipið	út	og	inn.	Ég	kom	beint	
úr	skóla	og	hafði	ekkert	unnið	við	skip	svo	það	skipti	öllu	
máli	að	hafa	svona	vana	og	reynslumikla	menn	eins	og	
Trausta	til	þess	að	sýna	mér	handtökin.

Mælirðu með fraktskipum fyrir vélstjóra: Alveg	hik-
laust.	Ég	held	að	þau	séu	aðeins	vanmetin,	strákarnir	eru	
flestir	að	hugsa	um	hærri	laun	og	fríðindi	og	þeir	horfa	lítið	
til	fraktskipanna.	Það	er	hins	vegar	þægilegt	að	vinna	á	
þeim,	maður	fer	í	þessa	tvo	túra	og	svo	er	maður	laus	í	heil-
an	mánuð.	Þetta	er	fyrirsjáanlegt	sem	gerir	það	að	verkum	
að	það	er	auðvelt	að	skipuleggja	sig	í	fríum	í	landi.

Álit á félaginu: Ég	er	reyndar	ekki	formlega	kominn	í	það	
ennþá	en	er	á	leiðinni.	Ég	er	því	ekki	inni	í	kjaramálunum	
ennþá	heldur.	Ég	er	samt	að	setja	mig	inn	í	þetta,	ég	vil	geta	
fylgst	með	því	sem	er	í	gangi.

Áherslur í kjaraviðræðum: Helstu	áherslur	hjá	okkur	
yngra	liðinu	eru	launin.

MAGnúS BRynJóLFSSon
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hVer bjó til 
þeSSa hagfræði?

Nú	koma	fram	hagnaðartölur	fyrir-
tækja,	þar	sem	milljarðar	renna	
í	vasa	eigenda.	Bónusar	í	banka-
kerfinu	kr.	900	milljónir,	sem	ég	

hef	reyndar	aldrei	skilið	í	bankakerfi	sem	
er	bæði	með	axlabönd,	belti	og	allt	skothelt,	
engin	áhætta.	Fyrir	hvað	er	verið	að	greiða	
bónusa	þar?
Ef	 búið	 er	 til	 dæmi	 um	 fyrirtæki	 með	

fimmhundruð	 starfsmönnum	 sem	 hafa	 kr.	
450.000	í	mánaðarlaun	hver.	Fyrirtækið	er	í	
eigu	10	einstaklinga	og	þar	starfa	samtals	15	
aðal-	 og	millistjórnendur.	 Fyrirtækið	 skilar	
góðri	afkomu	með	hagnað	upp	á	 fjóra	millj-
arða	 og	 eigendur	 sem	 ekki	 starfa	 við	 fyrir-
tækið	 fá	 greiddan	 arð	 upp	 á	 tvo	 milljarða.	
Stjórnendur	fá	sína	bónusa	þó	svo	þeir	séu	á	
fínum	launum.	
Laun	starfsfólks	eru	samtals	2,7	milljarðar	

á	ári.	Ef	þau	hækka	um	5%	eða	135	milljón-
ir,	 sem	er	 tveim	prósentum	yfir	3%	viðmiði	
Seðlabanka	Íslands,	fer	hér	allt	til	fjandans.
Aðalstjórnendurnir	 fimm	 hafa	 5	 milljónir	 á	

mánuði	 í	 laun	 eða	 samtals	 300	milljónir	 á	 ári	
og	tíu		millistjórnendurnir	eru	með	2,5	milljónir	
á	mánuði	hver	eða	samtals	300	milljónir	á	ári.	
Stjórnendurnir	15	fá	samtals	80	milljónir	í	bón-
usa	á	ári.	Laun	stjórnenda	á	ári	eru	auk	bónusa	

samtals	680	milljónir.	Ef	laun	og	bónusar	stjórn-
enda	 hækka	 um	 sömu	 prósentutölu	 og	 laun	
starfsmanna	þá	virðist	það	engin	áhrif	hafa.	
Í	 töflunni	 má	 sjá	 hvernig	 þessi	 hækkun	

dreifist	 á	 starfsmenn,	 stjórnendur	 og	 hvað	
eigendur	fá	í	arð	á	mánuði.			

22.500	 kr.	 launahækkun	 starfsfólks	 setur	
allt	 á	 annan	 endann	 en	 um	 350	 þúsund	 kr.	
hækkun	til	stjórnenda	og	arðgreiðslur	til	eig-
enda	hafa	engin	áhrif.	Ef	við	förum	að	ráðum	
Seðlabankans	og	hækkum	laun	einungis	um	
3%	eða	13.500	á	mánuði	og	höldum	greiðslum	
til	 eigenda	 og	 stjórnenda	 óbreyttum,	 þá	 er	
allt	í	lagi	og	engin	verðbólguþrýstingur.
Þó	 ég	 sé	 að	 tala	hér	 um	eitt	 fyrirtæki	 þá	

gæti	þetta	alveg	eins	átt	við	atvinnugrein	eða	
bara	allt	íslenska	hagkerfið.
Þetta	er	ekkert	flókið.	Við	erum	alltaf	með	

eitthvað	 heildarverðmæti	 sem	 við	 getum	
kallað	hundrað	og	er	til	skiptanna	í	hagkerf-
inu.

Það	vefst	hins	vegar	fyrir	mér	hvers	vegna	
það	virðist	ekki	skipta	neinu	máli	hversu	stór	
hluti	af	þessu	hundraði	 fer	á	 fáa.	Það	skapar	
ekki	verðbólguþrýsting.	Hins	vegar	ef	 taka	á	
eitthvað	 af	 þessu	 hundraði	 og	 auka	 jöfnuð	 í	
samfélaginu	með	hækkun	launa,	fer	allt	í	óða-

Alltaf þegar kemur að endurnýjun kjarasamninga á almenna vinnumarkaðinum er rykið þurrkað 
af gömlu plötunni og hún spiluð, hækkun launa muni fara með hagkerfið í rúst með óðaverðbólgu. Ég held að 
þetta sé ekki rétt og hef reynt að finna samhengið í þessum málflutningi. 

Vissir þú að...
Þú getur bókað og greitt  

fyrir orlofshús á félagavefnum 
með bæði kredit- og  

debetkortum.

 Fjöldi 5% Hækkun Á ári Á mánuði

Starfsmenn 500 135.000.000 270.000 22.500

Stjórnendur 15 34.000.000 2.266.667 347.727

arður til eigenda 10  2.000.000.000 16.666.667

Veiði- og útilegukortið 2015
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verðbólgu.	 Eftir	 því	 sem	mér	 er	 sagt	 þá	 eiga	
áhrif	launahækkana	og	aukins	hagnaðar	sem	
greiddur	er	út	sem	arður	að	mælast	í	gegnum	
ráðstöfunartekjur	heimilanna	og	í	raun	er	eng-
inn	munur	 á	 því	 hvort	 ráðstöfunartekjurnar	
hækka	vegna	launa	eða	arðs,	hagfræðilega	er	
aukning	bara	aukning.	
Þetta	 eru	 sömu	 krónurnar	 sem	 ég	 er	 að	

fjalla	um,	eini	munurinn	er	sá	að	áhrif	þeirra	
á	hagkerfið	virðist	 fara	eftir	því	 í	hvaða	vasa	
þær	lenda.
Við	hljótum	að	þurfa	að	spyrja	okkur	að	því	

hvers	 vegna	 þetta	 er	 svona?	 Nýjustu	 aðvar-
anir	 frá	 virtum	 alþjóðlegum	 stofnunum	 eru	
að	sú	mikla	misskipting	sem	hefur	fengið	að	
viðgangast	í	alltof	mörgum	samfélögum,	er	að	
ganga	 frá	þeim	efnahagslega.	 Skilaboðin	 frá	
þessum	 stofunum	eru:	 takið	 á	 þessu	 og	 auk-
ið	 jöfnuð	því	við	það	mun	hagvöxtur	aukast.	
Hvers	vegna	hefur	þessi	mikla	misskipting	og	
auður	heilu	samfélaganna	sem	færst	hefur	á	
hendur	fárra	ekki	haft	verðbólguáhrif	eða	ein-
hverjar	aðrar	hagfræðilegar	afleiðingar?

Ef	hins	vegar	á	að	taka	þennan	sama	auð	og	
auka	jöfnuð	þá	fer	allt	í	óðaverðbólgu!
Þessi	hagfræði	gengur	ekki	upp	að	mínu	viti	

og	það	þarf	að	kalla	fram	skýringar	á	því	sem	
ég	er	að	velta	fyrir	mér	í	þessari	grein.	
Það	er	kannski	til	einföld	lausn	á	þessu	með	

því	að	breyta	hugtökum.
Í	 staðinn	 fyrir	 að	 greiða	 út	 laun	 um	 hver	

mánaðarmót	þá	greiðum	við	starfsmönnum	út	
arð	og	þá	verður	engin	verðbólga.
Sú	mikla	misskipting	sem	aukist	hefur	í	ís-

lensku	samfélagi	hlýtur	að	kalla	á	það	að	hag-
fræðingar	komi	með	einhver	haldbær	rök	fyrir	
því	að	verðmætasköpun	heils	 samfélag	megi	
einungis	 fara	á	 fáa	útvalda	en	ef	 launamenn	
eigi	 að	 fá	 aukinn	 hluta	 verðmætasköpunar-
innar	þá	fari	allt	á	annan	endann.	
Kannski	gengur	hagfræðin	út	á	þá	einföldu	

kenningu	 sem	 ég	ætla	 að	 leyfa	mér	 að	 setja	
fram	á	ensku	eftir	Upton	Sinclair	frá	1935.	„	It	
is	difficult	 to	get	a	man	to	understand	somet-
hing	when	his	salary	depends	on	his	not	und-
erstanding	it“

Í	 lauslegri	 þýðingu	gæti	 þetta	 verið	 svona	
,,Það	er	erfitt	að	fá	mann	til	þess	að	skilja	eitt-
hvað	þegar	launin	hans	eru	háð	því	að	hann	
skilji	það	ekki“	Er	þetta	kannski	grunnurinn	í	
þeirri	hagfræði	sem	alltaf	er	verið	að	heilaþvo	
okkur	með?

Kv. Guðmundur Ragnarsson,
 formaður VM

Vissir þú að...
Sjúkrasjóður VM veitir 
styrk vegna gleraugna, 

stoðtækja og heyrnartækja.
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Veiði- og útilegukortið 2015

Félagsmenn VM geta nú fengið kortin á skrifstofu félagsins. 

Félagsmönnum býðst að kaupa útilegukortið á 9.000 kr.  

og Veiðikortið á 3.500 kr.

00000

Kannski gengur hagfræðin út á þá einföldu kenningu sem ég ætla að leyfa mér að setja fram á 
ensku eftir Upton Sinclair frá 1935. „ It is difficult to get a man to understand something when 
his salary depends on his not understanding it“
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Tímalaun samkvæmt Kjarakönnun VM 2014 

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 31 2.180 469 
3. eða 4. stig vélstjórnar 22 2.447 1051 
Vélfræðingsnám 110 2.280 493 
Vélvirkjun 127 2.276 514 
Rennismíði 25 2.417 708 
Stálskipasmíði, stálmannvirkjagerð og ketil- og plötusmíði 24 2.128 288 
Málmsuða 38 2.120 342 

Alls 377 2.263 542 

    Meðaltímalaun eftir starfssviði (í krónum) Fjöldi Tímalaun Staðalfrávik 
Smíðar og framleiðsla   139 2.132 490 
Viðhald, þjónusta, eftirlit 213 2.196 446 
Vélgæsla 34 2.164 470 
Sölumennska/ráðgjöf 12 2.474 791 
Stjórnun (verkstjórn) 38 2.571 791 
Annað starfssvið 27 2.223 618 

Alls 463 2.214 529 

    Meðaltímalaun eftir aðalstarfsemi (í krónum) Fjöldi Tímalaun Staðalfrávik 
Fiskiðnaður í landi 20 2.230 588 
Þjónustuiðnaður 93 2.287 535 
Framleiðsluiðnaður 171 2.216 495 
Orkuver/stóriðja 80 2.094 437 
Annað 94 2.218 609 

Alls 458 2.210 525 

    
    Meðaltímalaun eftir vinnutíma (í krónum) Fjöldi Tímalaun Staðalfrávik 
Vaktavinnufólk 65 2.144 421 
Dagvinnufólk 403 2.233 548 

Alls 468 2.221 533 
 

Tímalaun samkvæmT kJarakÖnnun vm 2014

n Félagsvísindastofnun 
Háskóla Íslands annaðist 
kjarakönnun meðal félags-
manna VM sem starfa í  
landi. Könnunin var fram-
kvæmd þannig að bréf var 
sent á alla þátttakendur og 
þeir félagsmenn  sem eru 
á netfangalista félagsins 
fengu könnunina senda í 
tölvupósti.  Hringt var í þá 
sem ekki eru á netfanga-
lista félagsins og þeim 
boðið að gefa upp netfang 
sitt og fá könnunina senda 
í tölvupósti eða að svara 
könnuninni í síma.  Gagna-
öflun fór fram dagana 15. 
október til 16. nóvember 
2014. Í könnunni var spurt 
um  septemberlaun auk 
bakgrunnsupplýsinga 
s.s. búsetu, starfssvið og 
menntun.  Þátttaka var 
40% þar sem 705 svöruðu 
könnuninni.

Meðal tímalaun
Til að nálgast meðal 
tímalaun þátttakenda 
eru þeir á pakkalaunum 
aðgreindir frá hinum sem 
eru á  samsettum launum. 
Meðal tímalaun eru fundin 
út frá upplýsingum síðar-
nefnda hópsins.  Meðal 
tímalaun mældust kr. 2.221 
og hafa hækkað um 5,41% 
frá síðustu könnun, en 
þá mældust  tímalaunin 
kr. 2.107.

Meðaltal heildargreiðslna

Upplýsingar um heildargreiðslur eru vandmeðfarnar fyrir svo fjölbreyttan hóp sem hér um ræðir.  Vinnufyrirkomulag og launakerfi þátttakenda er mismun-
andi þar sem um er að ræða bæði dag-  og vaktavinnufólk auk þess sem laun þeirra eru ýmist pakkalaun eða samsett.  Árið 2014 var meðaltal heildargreiðsla 
allra þátttakenda kr. 595.000 og meðal vinnustundafjöldi  á viku var 45. Árið 2013 voru heildargreiðslur kr. 557.000 og vinnustundir á viku 44.  Hækkunin milli 
ára er 6,82%.  Á tímabilinu var samið um 3,1% launahækkun. Þar af var hækkun mánaðarlauna 2,8%, restin  (0,3%) fékkst með hækkun orlofs- og desember-
uppbótar. Einn yfirvinnutími á viku (4,3  yfirvinnutímar á mánuði) hækkar mánaðargreiðslur um 3,81%. Þannig er hægt að gera grein  fyrir 6,61% af hækkun-
inni. M.ö.o. þá mælist nánast ekkert launaskrið milli ára. Við sundurliðun á hópa minnkar úrtakið svo að örðugt er að fullyrða um launaþróun einstakra hópa 
en 60% af úrtakinu er dagvinnufólk á samsettum launum og hækkuðu heildargreiðslur þessa hóps um 5,18% milli ára.
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er íslensk gæðaframleiðsla  og er 
framleidd, seld og þjónustuð frá 
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ÖLL ALMENN SKIPAÞJÓNUSTA 
     

 Stálsmíði 
 Vélvirkjun 
 Háþrýstiþvottur og málun 
 Sandblástur 
 Vinnslubúnaður 
 Trésmíði 
 Skrúfuviðgerðir 
 Vatnsskurðarvél 

FramkvæmdIr 
á lauGarvaTnI
n  Á orlofssvæði VM á Laugarvatni hafa 
framkvæmdir staðið yfir síðastliðið ár 
vegna stækkunar á tjalssvæði félagsins. 
Fyrirhugað er að auka þjónustuna til muna 
við félagsmenn á svæðinu meðal annars 
með því að reisa þjónustuhús með sturtum, 
einnig verður gert ráð fyrir þvottavél og 
þurrkara. Fyrsta flokks aðstaða fyrir hús-
bíla verður á svæðinu í framtíðinni sem og 
stórt og gott bílastæði. Fyrir haustið munu 
hefjast framkvæmdir vegna byggingar á 
fjórum nýjum orlofshúsum, tvö með þrem 
svefniherbergjum og hin tvö með tveimur 
svefniherbergjum.

n  Ferð eldri félagsmanna VM var farin þann 26. júní síðastliðin. Ferðast var norður í Húnavatnssýslu, 
um Hvalfjarðargöng og Borganes. Stoppað var á Hvammstanga þar sem Selasetrið var skoðað. Þaðan 
var haldið í Héraðsskólann á Reykjum og snæddur hádegisverður. Að hádegisverði loknum var haldið í 
Borgarvirki og drukkið kaffi, í Hótel Borgarvirki, síðan var ekið að Hvítserk þaðan sem haldið var heim. 
Um 80 manns tóku þátt í ferðinni. Veðrið lofaði ekki góðu þegar lagt var af stað úr Reykjavík en batnaði 
mikið þegar komið var norður.

FErð EldrI FélaGsmanna vm

Vissir þú að...
Sjúkrasjóður VM veitir  

styrk vegna  
læknisþjónustu.



S tjórnir	lífeyrissjóða	landsins	fjalla	
um	það	á	næsta	ári	hvernig	bregð-
ast	skuli	við	boðuðum	breytingum	
á	útreikningi	forsenda	fyrir	fram-

tíðarskuldbindingum	sjóðanna,	breytingum	
sem	óhjákvæmilega	gera	tryggingafræði-
lega	stöðu	þeirra	lakari	að	óbreyttu.
Það	skýrist	betur	á	árinu	2015	hvernig	

breytingarnar	snerta	hvern	og	einn	lífeyris-
sjóð.	Í	framhaldinu	verður	ákveðið	hvernig	
við	skuli	bregðast.
Boðuð	breyting	er	fólgin	í	því	að	árið	

2016	verður	staðan	metin	í	fyrsta	sinn	með	
því	að	taka	líka	tillit	til	spár	um	lengingu	
meðalævi	til	framtíðar.	Þannig	er	staðið	að	

útreikningum	á	stöðu	lífeyrissjóða	víðast	
hvar	í	ríkjum	Efnahags-	og	framfarastofnun-
arinnar	–	OECD.	Nú	leggja	tryggingastærð-
fræðingar	til	að	þannig	verða	þetta	gert	líka	
á	Íslandi.

Níu ára lengri meðalævi á 40 árum
Meðalævi	Íslendinga	lengist	sífellt	og	það	
hefur	að	sjálfsögðu	áhrif	á	mat	á	því	hve	
vel	eignir	lífeyris-	sjóða	í	nútíð	duga	til	að	
standa	undir	skuldbinding-	um	þeirra	gagn-
vart	sjóðfélögum	í	framtíð.

•	 Meðalævi	karla	var	79,5	ár	2007-2011		
og	hafði	lengst	um	tæplega	níu	ár	á	40	
árum.

•	 Meðalævi	kvenna	var	83,6	ár	2007-2011	
og	hafði	lengst	um	sex	ár	á	40	árum.

Fólki	á	vinnumarkaði	fækkar	hlutfalls-
lega	og	öldruð-	um	fjölgar	á	sama	tína.	
Það	gerist	tiltölulega	hratt	næstu	áratugi.	
Fólk	lifir	lengur	en	áður	sem	auðvitað	er	
fagnaðarefni	en	kallar	á	breytingar	í	lífeyris-
sjóða-	kerfinu.

Breytt mat frá og með 2016
Tryggingafræðileg	staða	lífeyrissjóða,	þ.e.	
mat	á	eignum	þeirra	gagnvart	lífeyris-
skuldbindingum,	hefur	hingað	til	verið	

reiknuð	með	því	að	meta	lífs-	og	dánarlíkur	
í	framtíðinni	í	ljósi	fimm	almanaksára	þar	
á	undan.	Félag	íslenskra	tryggingastærð-
fræðinga	hefur	þetta	viðfangsefni	á	sinni	
könnu	í	samræmi	við	reglugerðarákvæði	þar	
að	lútandi.
Tryggingastærðfræðingarnir	Bjarni	Guð-

mundsson,	Þórir	Óskarsson	og	Steinunn	
Guðjónsdóttir	höfðu	framsögu	um	breyttar	
lífslíkur	þjóðarinnar	og	áhrif	þess	á	lífeyris-
sjóðina	á	málþingi	Landssamtaks	líf-	eyris-
sjóða,	Við	lifum	vel	og	lengi,	24.	nóvember.	
Þar	kom	fram	að	sérstakur	starfshópur	
innan	Félags	íslenskra	tryggingastærðfræð-
inga	(FÍT)	hefði	fjall-	að	um	málið	undanfar-
ið	ár	og	legði	til	að	framtíðar-	lífslíkur	yrðu	
teknar	inn	í	mat	á	stöðu	lífeyrissjóða,	fyrst	á	
árinu	2016.
Þessi	breyting	eykur	áunnar	skuldbind-

ingar	lífeyris-	sjóða	um	10-15%,	mest	vegna	
yngstu	sjóðfélaga	en	minnst	vegna	þeirra	
elstu	–	eðli	máls	samkvæmt.
Þannig	er	reiknað	með	að	16	ára	Íslend-

ingur	í	dag	eigi	um	25	ár	eftir	af	meðalævi	
landsmanna	þegar	hann	nær	65	ára	aldri.	
Meðalævi	hans	verður	5	árum	lengri	en	Ís-
lendings	sem	er	65	ára	nú	og	getur	vænst	
þess	að	eiga	20	ár	eftir.

Greinin birtist í  
Vefflugunni í des.2014 

Vissir þú að...
Fréttabréf VM er sent 
út rafrænt – Ertu ekki 

örugglega á póstlista ??

skuldbindingar lífeyrissjóða miðist 
líka við spár um lengri meðalævi
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Lífeyriskerfið	miðast	í	stórum	drátt-
um	við	20	ár,	gróft	áætlað,	á	eftir-
launum	og	eðlilegt	er	að	svo	verði	
áfram.	Við	lifum	lengur	og	lengur,	

sem	ætti	að	leiða	til	þess	að	starfsævin	
lengist.	Mér	þykir	eðlilegt	að	eftirlauna-
aldurinn	hækki	úr	67	í	70	ár.	Breytingin	þarf	
að	gerast	í	skrefum	á	löng-	um	tíma	með	
víðtæku	samráði	og	hún	kallar	á	sveigjan-
legan	vinnumarkað,“	segir	Steinunn	Guð-
jónsdóttir,	tryggingarstærðfræðingur	og	
forstöðumaður	áhættustýringar	Sjóvár.	Hún	
var	meðal	frummælenda	á	ráðstefnunni	Við	
lifum	vel	og	lengi	og	fjallaði	um	áhrif	lengri	
meðalævi	Ís-	lendinga	á	lífeyrissjóðina.
„Lífeyrissjóðakerfið	verður	að	bregðast	við	

þeirri	staðreynd	að	meðalævin	lengist	og	kom-
inn	er	tími	til	að	taka	þá	umræðu	á	dagskrá.	
Mér	sýnist	eðlilegra	að	lengja	frekar	starfs-
ævina	en	eftir-	launaskeiðið.	Sömuleiðis	má	
bregðast	við	halla	á	lífeyrissjóðakerfinu	með	
því	að	hækka	iðgjöld	til	lífeyrissjóða,	skerða	
lífeyrisréttindi	eða	horfa	til	samspils	allra	
þessara	þátta.	Trúlegt	er	að	hækkun	eftirlauna-
aldurs	verði	ofan	á	en	spurningin	er	hve	hratt	
það	gerist.	Ein	leið	er	að	hækka	eftirlaunaaldur	
í	68	ár	í	einu	skrefi	en	bæta	svo	við	einum	mán-
uði	fyrir	hvert	ár	þar	til	70	árum	er	náð.
Ef	við	hugsum	okkur	að	ákveðið	hafi	verið	

að	hækka	eftirlaunaaldur	í	68	ára	í	ársbyrjun	
2015	og	síðan	um	einn	mánuð	á	ári	í	fram-
haldinu,	þá	yrðu	46	ára	gamlir	sjóðfélagar	nú	
í	fyrsta	hópnum	sem	færi	á	eftirlaun	sjötugir	
samkvæmt	breyttu	kerfi.	Breytingin	tæki	
þannig	24	ár.“

Réttindahópur landssamtaka 
lífeyrissjóða tók við keflinu
Steinunn	segir	að	tryggingastærðfræðing-
um	beri	að	sýna	hvað	þurfi	að	gera	til	að	ná	
jafnvægi	eigna	og	skuldbindinga	í	lífeyris-
sjóðakerfinu,	sjóðanna	sjálfra	sé	síðan	að	
ákveða	leiðir	að	markinu.	Réttindahóp-	ur	
Landssamtaka	lífeyrissjóða	hafi	tekið	við	
keflinu	og	framundan	sé	samráðsferli	þar	
sem	að	komi	líka	fulltrúar	ríkisvalds,	sveit-
arfélaga	og	hagsmunasam-	taka	á	vinnu-
markaði	og	fleiri,	áður	en	breytingarnar	
verða	innleiddar.
„Lengri	starfsævi	kallar	á	að	fyrirtæki	

skapi	að-	stæður	fyrir	elstu	starfsmenn	sína	
til	að	ráða	sig	í	hlutastarf	eða	sinna	öðrum	
verkefnum.	Símenntun	verður	sífellt	mikil-
vægari	þáttur	til	að	fólk	geti	fylgst	með	og	
verið	enn	lengur	til	gagns	í	vinnu.	Þetta	
snýr	aðallega	að	atvinnurekendum,	bæði	
opinberum	og	í	einkageiranum.

Síðast	en	ekki	síst	kallar	lengri	starfsævi	
á	að	fólk	sinni	líkama	sínum	og	sál	ákveðið	
og	markvisst	til	að	vera	sprækt	á	efri	árum	og	
geta	unnið	lengur!	Þetta	er	auðveldara	fyrir	
suma	en	aðra	og	ýmsir	benda	réttilega	á	að	
það	sé	ekki	leggjandi	á	sumar	starfs-	stéttir	og	
hópa	á	vinnumarkaði	að	lengja	starfsæv-	ina.
Niðurstaðan	er	samt	sú	að	búa	þarf	ungt	

fólk	á	vinnumarkaði	undir	að	starfsævi	þess	
verði	að	jafn-	aði	lengri	en	nú	þekkist.
Óhjákvæmilegt	er	líka	að	styrkja	stoðirnar	

þrjár	til	framtíðar:	almannatryggingar,	líf-
eyrissjóði	og	sér-	eignarsparnaðinn.	Iðgjöld	
mega	sannarlega	hækka	en	ég	sé	fyrst	og	
fremst	fyrir	mér	aukinn	hvata	til	þess	að	fólk	
safni	meiri	séreignarsparnaði	og	ráði	betur	
fjárhagslega	við	að	fara	í	hlutastarf	eða	
minnka	við	sig	á	annan	hátt	síðustu	árin	á	
vinnumarkaði.

Tími kominn til að „taka stóra skrefið“
Tryggingastærðfræðingar	hafa	um	hríð	talið	
að	rétt	sé	að	reikna	með	lengri	meðalævi	í	
framtíð	í	tryggingar-	fræðilegri	stöðu	lífeyr-
issjóða	í	nútíð.	Steinunn	segir	að	efnahags-
hrunið	hafi	seinkað	breytingunni.
„Íslendingar	eiga	gott	lífeyriskerfi	og	mun	

minni	vanda	tengdan	lífeyrismálum	og	
efri	árum	en	þekk-	ist	víðast	annars	staðar.	
Lífeyrissjóðir	hafa	þurft	að	skerða	réttindi	
um	1-1,5%	í	hvert	sinn	sem	nýjar	dánar-	og	
eftirlifendatöflur	hafa	verið	reiknaðar	til	að	
halda	skuldbindingum	og	eignum	í	jafn-

vægi.	Það	hefur	verið	gert	á	þriggja	ára	
fresti	síðustu	ár.	Við	gætum	haldið	áfram	að	
taka	þetta	misvægi	svona	út	í	skerðingum	
á	þriggja	ára	fresti	en	þá	erum	við	alltaf	að	
horfa	á	hlutina	eftir	á	og	í	raun	að	borga	út	
lífeyri	miðað	við	að	ævi	sjóðfélaganna	sé	
að	jafnaði	skemmri	en	hún	raunverulega	
verður.
Lífeyrissjóðir	þurftu	að	aðlaga	réttindin	

eftir	hrunið	og	því	voru	áform	um	breytta	
útreikninga	trygginga-	fræðilegrar	stöðu	
þeirra	lögð	til	hliðar	um	sinn.	Nú	setjum	við	
hins	vegar	málið	á	dagskrá	og	gild	rök	eru	
fyrir	því	að	taka	stóra	skrefið	fyrr	en	síðar.“

Grein sem birtist í  
Vefflugunni í des.2014

Vissir þú að...
VM selur Veiðikortið, 

Útilegukortið og gistimiða
 Fosshótel.

Eðlilegra að lengja frekar  
starfsævina en eftirlaunaskeiðið
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Brýnt	er	að	lífeyrissjóðirnir	fái	sérstaka	heimild	eða	undanþágu	frá	
fjármagnshöftum	til	að	fjárfesta	erlendis	minnst	fjórðung	þess	sem	
iðgjöld	skila	sjóðunum	eða	um	10	milljarða	króna	árlega.	Tveir	dós-
entar	 við	 Háskóla	 Íslands,	 dr.	 Ásgeir	 Jónsson	 hagfræðingur	 og	 dr.	
Hersir	 Sigurgeirsson	 fjármálafræðingur,	 leggja	 þetta	 til	 í	 nýrri	 bók	
sem	út	er	komin	á	vegum	Landssam-	taka	lífeyrissjóða.
Ásgeir	 og	 Hersir	 hafa	 undanfarna	 mánuði	 unnið	 að	 fræðilegri	

greiningu	á	áhrifum	fjármagnshaftanna	á	íslenskt	samfélag	og	starf-
semi	lífeyrissjóðanna	sérstaklega.	Afraksturinn,	bókin	Áhættudreif-
ing	eða	einangrun?	–	Um	tengsl	lífeyrissparnaðar,	greiðslujafnaðar	
og	erlendra	fjárfestinga,	var	kynnt	á	samkomu	sem	Landssamtök	líf-
eyrissjóða	boðuðu	til	á	Nordica	Hotel	Reykjavík	27.	nóvember,	2014.

Íslendingar velji „kínversku  
leiðina“ varðandi greiðslujöfnuð
Tvímenningarnir	telja	margt	benda	til	þess	að	höftin	verði	viðvarandi	
í	einu	eða	öðru	formi	næstu	árin.	Óhjákvæmilegt	sé	engu	að	síður	að	
heimila	 lífeyr-	 issjóðum	að	 fjárfesta	 árlega	 erlendis	 til	 að	 tryggja	 að	
hlutfall	erlendra	eigna	þeirra	lækki	ekki	meira	en	orðið	er.	Þetta	hlut-
fall	hafi	farið	lækkandi	og	sé	nú	22%	af	eignum.	Þannig	megi	draga	
úr	áhættu	og	sporna	gegn	neikvæðum	áhrifum	þess	að	þjóðin	eldist	
hlutfallslega	næstu	ár	og	áratugi.	Í	öðru	lagi	verði	unnið	að	því	að	auka	
hlutfallslega	við	erlendar	eignir	lífeyrissjóða	með	því	að	ráðstafa	við-
skiptaafgangi	 umfram	 5%	 af	 landsframleiðslu	 í	 þessu	 skyni,	 þegar	
greiðslujöfnuður	þjóðarinnar	veiti	svigrúm	til	slíks	á	næstu	árum.

Í	þriðja	lagi	fari	Íslendingar	„kínversku	leiðina“	varð-	andi	greiðslu-
jöfnuð	á	þann	hátt	að	þeir	sækist	eftir	erlendum	fjárfestingum.	Ísland	
verði	engu	að	síður	„hreinn	fjármagnsútflytjandi	og	með	varanlegan	
við-	skiptaafgang.“

Skýr þjóðarvilji, þverpólitísk samstaða
Í	bókinni	kemur	fram	að	íslensk	stjórnvöld	hafi	brugðist	við	banka-
hruni	og	fjármagnsflótta	á	liðinni	öld	með	fjármagnshöftum	árið	1931.	
Höftin	hafi	síð-	an	varað	til	1993	þegar	EES-samningurinn	tók	gildi!	
Eftir	það	voru	fjármagnsviðskipti	einungis	frjáls	í	15	ár	eða	til	2008	
þegar	þáverandi	stjórnvöld	settu	þau	á	að	nýju.
Bókarhöfundar	vekja	athygli	á	að	lítið	fari	fyrir	því	í	ís-	lenskri	þjóð-

málaumræðu	að	nauðsynlegt	sé	að	„búa	í	haginn	fyrir	afnám	hafta	og	
endurkomu	landsins	á	erlenda	fjármálamarkaði.“	Forsenda	afnáms	
hafta	sé	„skýr	almennur	þjóðarvilji“	og	„þverpólitísk	sam-	staða	þar	

sem	allir	ábyrgir	stjórnmálaflokkar	verða	að	deila	saman	áhættunni.“	
Þá	geti	verið	nauðsyn-	legt	að	fá	til	dæmis	Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	
til	að	koma	að	málinu	með	landsmönnum.

lífeyriskerfið má ekki koðna niður
Í	lokaorðum	bókarinnar	er	ítrekuð	nauðsyn	þess	að	opna	lífeyrissjóð-
um	leið	til	að	fjárfesta	erlendis,	„þrátt	fyrir	að	höftin	séu	ekki	á	förum	
í	bráð.“	Og	ennfremur	segir	þar:
„Ytri	 aðstæður	 á	 erlendum	 fjármálamörkuðum	 til	 afnáms	 hafta	

hafa	 ekki	 verið	betri	 frá	 árinu	 2007,	 íslenska	hagkerfið	hefur	 tekið	
aftur	við	sér	og	verðbólga	hjaðnað.	Það	er	því	eftir	engu	að	bíða.	En	
kjósi	landsmenn	að	bíða	er	mikilvægt	að	biðin	verði	ekki	til	þess	að	
lífeyriskerfið	koðni	niður	að	baki	hafta	og	uppsöfnun	sparnaðarins	
verði	ekki	fóður	fyrir	þenslu	og	eignabólu.“
Bókin	Áhættudreifing	eða	einangrun?	er	 til	 í	 rafrænni	útgáfu	og	

öllum	aðgengileg	ókeypis	á	vef	Lands-	samtaka	lífeyrissjóða,	ll.is.

lífeyriSSjóðir 
fái undanþágu 
frá höftum til fjárfestinga erlendis 

Dr. Ásgeir Jónsson.
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Höftin eru ástæða þess að framleiðni  
hefur ekki aukist á Íslandi eftir hrun 
„Meginskilaboð	 okkar	 eru	 þau	 að	 Íslendingar	 eigi	 að	 líta	 á	 erlenda	
fjárfestingu	lífeyrissjóða	sem	áhættudreifingu	fremur	en	áhættu	líkt	
og	andi	 lífeyrissjóðslaganna	ber	raunar	með	sér.	Hið	sama	á	við	er-
lendar	 fjárfestingar	hérlendis	 ef	 þær	 eru	undir	 réttum	 formerkjum,	
það	er	að	fjár-	festar	leggi	fram	eigið	fé	til	 íslenskra	fyrirtækja	með	
langtímahagsmuni	í	öndvegi.	Með	erlend-	um	eignum,	og	með	því	að	
selja	útlendingum	hlut	 í	 íslensku	atvinnulífi,	eru	landsmenn	að	ná	
fram	áhættudreifingu.
Í	sögulegu	samhengi	eru	Íslendingar	sér	á	báti	í	okkar	heimshluta	

með	því	að	vera	frekar	andsnúnir	markaðskerfi	en	hallir	undir	hafta-
lausnir.	Menn	geta	haft	ýmsar	skoðanir	á	því	hvort	rétt	hafi	verið	að	
setja	höftin	á	í	kjölfar	hrunsins	en	aðalatriðið	er	að	tími	þeirra	er	lið-
inn.	Þeim	verður	að	aflétta.“
Þetta	 segir	 Ásgeir	 Jónsson	 hagfræðingur	 og	 höf-	 undur	 bókar-

innar	Áhættudreifing	eða	einangrun?	–	Um	tengsl	lífeyrissparnaðar,	
greiðslujafnaðar	og	erlendra	fjárfestinga,	ásamt	Hersi	Sigurgeirssyni	
fjármálafræðingi.

„Hreinsunin“ hefði tekið hálft ár
Varð hjá því komist að setja fjármagnshöft til að milda áhrif hrunsins?
„Rökin	fyrir	þeirri	ákvörðun	voru	pólitísk	að	stórum	hluta	og	mikill	

fjármagnsflótti	úr	landi	hafði	í	raun	gert	gjaldeyrismarkaðinn	óvirk-
an.	Velta	má	því	fyrir	sér	hvort	almenningur	á	þeim	tíma	hefði	hrein-
lega	þolað	að	taka	á	sig	viðbótarsársauka	með	því	að	 láta	 fjármála-
markaðinn	sjálfan	„hreinsa	sig“	á	þann	hátt	að	fjárfestar	gerðu	upp	
við	sig	hvort	þeir	vildu	fara	eða	vera	með	fjármagnið	sitt.	Sú	„hreins-
un“	hefði	tekið	einhvern	tíma	og	undan	henni	hefði	sviðið.	Hins	vegar	
er	ekki	vafamál	í	mínum	huga	að	Íslendingar	stæðu	mun	betur	efna-
hagslega	ef	höftin	hefðu	ekki	verið	sett	og	landið	haldið	samþættingu	
sinni	 við	 alþjóðlega	 fjármálamarkaði,	 þó	 það	 hefði	 kostað	mikinn	
skammtímasársauka.“

Var innistæða fyrir því sem sagt var, að fjármagns- höftin væru sett 
„til skamms tíma“ og yrðu síðan af- numin?
„Nei,	komið	hefur	ljós	að	hugtakið	„til	skamms	tíma“	er	mjög	teygj-

anlegt.	Nú	sex	árum	síðar	tala	stjórn-	málamenn	um	nauðsyn	þess	að	
afnema	höftin	en	mun	minna	ber	á	raunverulegum	aðgerðum	í	þá	átt,	
svo	sem	að	fylgja	yfirlýstri	stjórnarstefnu	um	að	stuðla	að	hærra	láns-
hæfismati	landsins.“

Höftin hamla framleiðniaukningu
Þá liggur beint við að spyrja: Líður stjórnmálamönn- um og almenn-
ingi ekki bara bærilega í höftum? Fólk segir gjarnan: Ég finn ekkert 
fyrir höftunum. Ég veit hvað ég hef og óttast afleiðingar þess að höftin 
fari. Hverju svarar þú?
„Jú,	 höftin	 eru	 þægileg	 og	 það	 skapar	 andvaraleysi.	 Þau	 skapa	

stöðugleika,	enda	er	í	krafti	þeirra	hægt	að	halda	gengi	krónunnar	
stöðugu.	Ég	bendi	hins	vegar	á	að	 framleiðni	 í	 efnahagskerfinu	á	
Íslandi	hef-	ur	nánast	ekkert	aukist	á	árunum	eftir	hrun	og	kenni	

Dr. Ásgeir Jónsson hagfræðingur og dr. Hersir Sigurgeirsson fjármálafræðingur.

Í sögulegu samhengi eru Íslendingar sér 
á báti í okkar heimshluta með því að vera 
frekar andsnúnir markaðskerfi en hallir 

undir haftalausnir. Menn geta haft ýmsar 
skoðanir á því hvort rétt hafi verið að setja höftin á 
í kjölfar hrunsins en aðalatriðið er að tími þeirra er 
liðinn. Þeim verður að aflétta.
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fjármagnshöftum	 um,	 framar	 öðru.	 Alþjóðleg	 starf-	 semi	 og	 út-
flutningur	snýst	um	miklu	meira	en	það	að	framleiða	vöru	hér	og	
flytja	út.	Starfsemin	snýst	einnig	um	fjármálalega	samþættingu	og	
rekstur	án	landamæra.
Alþjóðavæðingin	 virkar	 að	miklu	 leyti	með	 frjálsu	 flæði	 fram-

leiðsluþátta	milli	landa,	einkum	fjármagns.	Þannig	næst	stærðar-
hagkvæmni,	 breiddarhagfræði	 og	 hugmyndir	 og	 tækni	 ferðast	
milli	 landa.	Ef	 íslensk	fyrirtæki	eru	 lokuð	frá	þessum	frjóvgandi	
straumum	er	það	ávísun	á	einangrun	og	óhagkvæmni,	 enda	eru	
þau	bundin	við	innlendan	markað.
Þau	fáu	fjölþjóðafyrirtæki,	sem	þegar	eru	til	staðar	hér,	eiga	í	hinu	

mesta	basli	með	að	halda	rekstrinum	í	eðlilegum	farvegi	á	tímum	hafta.	
Dæmin	hrannast	upp	þar	sem	íslensk	stjórnvöld	gera	athugasemd-	ir	
við	eðlilega	starfsemi	slíkra	fyrirtækja	af	því	hún	passar	ekki	inn	í	laga-

ramma	fjármagnshafta.	Augljós	afleiðing	þessa	er	að	fyrirtækin	flytja	
höfuðstöðvar	sínar	úr	landi.	Ný	íslensk	fyrirtæki,	sem	hugsa	sér	gott	til	
glóðarinnar	á	erlendum	markaði,	verða	stofn-	uð	erlendis	en	ekki	hér	
heima.	Þetta	gerist	framan	við	nefið	á	okkur.“

Frelsi í alls fimmtán ár frá 1931!
Þið Hersir tókuð að ykkur að fjalla um áhrif fjár- magnshafta á samfé-
lagið og lífeyrissjóðina sérstak- lega en kvíarnar hafa greinilega færst 
til þegar út í alvöruna var komið. Bókin ykkar er í raun og veru ágrip 
af hagsögu á Íslandi að hluta frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Þurfti 
að fara svo langt aftur í tímann til að greina og skilja viðfangsefnið?
„Að	nokkru	 leyti,	 já.	Nútímahagsaga	 Íslands	hefur	 að	 vísu	 ekki	

verið	skrifuð	en	þarna	eru	ýmsir	hlut-	ir	settir	í	sögulegt	samhengi,	
enda	skilst	og	skýrist	margt	í	nútíð	betur	í	spegli	þátíðar.	Áhrif	haft-

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

Afraksturinn, bókin Áhættudreifing eða einangrun? – Um tengsl lífeyrissparnaðar, greiðslujafnaðar og erlendra fjárfestinga, var kynnt á samkomu sem Lands-
samtök lífeyrissjóða boðuðu til á Nordica Hotel Reykjavík.
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ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR
ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR

Gastækin frá AGA og 
HARRIS hafa þjóna› 
Íslendingum um árabil.

WWW.GASTEC.IS

PEARL 190 
MIG/MAG

AÐEINS 12 KG

Úrval rafsuðuvéla frá 
KUHTREIBER og GYS

KITin 1900 HF TIG
AÐEINS 7 KG

OERLIKON er einn stærsti 
rafsu›uvíraframlei›andi í Evrópu. 
GÆÐI OG GOTT VERÐ

anna	 1931	 eru	 til	 að	mynda	 vel	merkjanleg	 í	 umræðu	um	efna-
hagsmál,	sem	breyttist	frá	því	að	vera	fagleg	og	með	alþjóðlegri	
skírskotun	og	til	þess	að	verða	heimóttalegt	hjal.
Hluti	vandans	er	sá	að	Íslendingar	eru	einfaldlega	mun	vanari	

höftum	en	frelsi	í	fjárfestingum	og	fjár-	magnsflutningum.	Höft	
voru	sett	á	árið	1931	og	ekki	afnumin	fyrr	en	62	árum	síðar	þeg-
ar	samningur	um	Evrópska	efnahagssvæðið	var	lögfestur	1993!	
Frelsið	varði	í	15	ár	og	svo	voru	höft	sett	á	aftur	árið	2008.	Margar	
kynslóðir	eru	vanar	því	að	búa	við	höft	að	þessu	leyti.“

Afnám haftanna er tvístefnuleið
Lærdómur ykkar af rannsóknunum?
„Í	fyrsta	lagi	hafði	ég	ekki	fyrr	gert	mér	grein	fyrir	því	hve	illa	

íslenska	hagkerfið	var	rekið	í	fjármagns-	höftum	á	liðinni	öld	og	
ekki	þurfti	að	hafa	áhyggj-	ur	af	fjármagnsflótta.	Frá	seinna	stríði	
og	til	hruns	var	 fjármagnsjöfnuður	alltaf	 jákvæður	og	erlendum	
sparnaði	var	dælt	inn	í	hagkerfið	á	vegum	ríkisins,	aðallega	í	sjáv-
arútveg	og	landbúnað.
Hagkerfinu	 var	 frekar	 stjórnað	 með	 boðum	 og	 bönn-	 um	 en	

gegnum	markaðinn.	 Ísland	 er	minnsta	mynt-	 svæði	 veraldar	 og	
erfitt	var	að	halda	greiðslujöfnuði	í	lagi.	Svo	var	fylgt	stefnu	sem	
bókstaflega	 stuðlaði	 að	 ójafnvægi	með	því	 að	 flytja	 stöðugt	 inn	
fjármagn	sem	leiddi	síðan	til	viðskiptahalla,	þenslu	og	vand-	ræða.	
Íslensk	hagsaga	er	að	stórum	hluta	vand-	ræðasaga	þjóðarinnar	
við	að	halda	stöðugleika	á	greiðslujöfnuði	við	útlönd.
Í	öðru	lagi	blasir	við	skýr	mynd	af	afleiðingum	þess	að	líta	á	er-

lendar	fjárfestingar	sem	áhættu	en	ekki	áhættudreifingu.	Hlutfall	
erlendra	eigna	lífeyrissjóða	er	alltof	lágt	og	verður	að	aukast.	Sama	
á	við	um	eignir	íslenskra	verðbréfasjóða	og	íslenskra	fjárfesta	yfir-
leitt.	Þær	verða	að	aukast	hlutfallslega	og	hljóta	að	gera	það.
Þetta	er	hins	vegar	ekki	einstefnuleið.	Við	þurfum	sárlega	á	beinni	

erlendri	fjárfestingu	að	halda	á	Ís-	landi	og	verðum	að	losa	okkur	við	
þessa	 sífelldu	 minnimáttarkennd	 gagnvart	 erlendum	 fjárfestum.	
Höftin	verða	ekki	afnumin	nema	okkur	leyfist	að	fara	út	og	þeim	að	
koma	hingað	inn	í	vissu	um	að	kom-	ast	út	aftur,	ef	svo	ber	undir.“

Amen á eftir efninu verður ... ?
„Fjármagnshöft	 eru	óheilbrigð	 fyrirbæri	og	meira	að	 segja	dýr-

keypt	líka	í	bókstaflegum	skilningi.	Reynslan	sýnir	að	þeim	mun	
lengur	sem	höft	vara	þeim	mun	meira	svigrúm	fá	stjórnmálamenn	
til	að	fara	út	í	hreina	vitleysu	á	borð	við	að	falsa	vexti	og	færa	pen-
inga	til	og	frá	í	pólitískum	tilgangi.
Ég	heyri	 stjórnmálamenn,	 líka	á	hægri	vængnum,	kvarta	yfir	

því	 að	 „markaðurinn	 ráði	 of	miklu	 en	 stjórnmálamenn	of	 litlu!“	
Það	sem	þeir	vísa	til	kalla	ég	aga	markaðarins.	Markaðurinn	á	ekki	
að	lúta	pólitísku	forræði.	Hann	refsar	þá	stjórnmálamönn-	um	fyr-
ir	rangar	ákvarðanir.	Undan	slíku	getur	sviðið	en	það	er	samt	skil-
yrði	efnahagslegra	framfara	og	góðra	lífskjara.“

Greinin birtist í  
Vefflugunni í des.2014 

Ég heyri stjórnmálamenn, líka á 
hægri vængnum, kvarta yfir því að 

„markaðurinn ráði of miklu en stjórn-
málamenn of litlu!“ Það sem þeir vísa til 

kalla ég aga markaðarins. Markaðurinn á ekki að 
lúta pólitísku forræði. Hann refsar þá stjórnmála-
mönn- um fyrir rangar ákvarðanir. Undan slíku 
getur sviðið en það er samt skilyrði efnahagslegra 
framfara og góðra lífskjara.
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Frístund
krossgátur

(c)

TÆKI
MEÐ

LYKLA-
BORÐI

SÁL SK.ST.
SKÁLDS STAKUR STAUP HRING-

IÐU
MEÐ-

ERFINGI

VOTA
STRIT

---------------
EKKI

GERA AÐ
VENJU

1

SK.ST.
HLIÐ-

STÆÐU

TRJÁM
---------------
Á BEISLI

VÍSILJÓS
---------------

FRIÐAR

HREYFA
---------------

BORÐ-
KVÍSL

HJARA HEMUR LISTA-
MAÐUR SKYNJA

STRÍÐIR
---------------
Í KIRKJU

Í MENGI
HÖKUNA

---------------
Í GÖMLU
ELDHÚSI

3 SK.ST.
FYRIRT.

---------------
AFANA

MJÓLK-
UR-

AFURÐ

HLJÓÐ
---------------
ÞANGAÐ

TIL

ÓÐAGOTI
---------------

LANDA-
BRÉF

SKEKTA

ÆTT-
INGJA

---------------
MAGA-
FYLLI

NEF-
KORR KAFMÆÐI

GÆTNI

ÚTTEKT Á
NÓTU

-----------------
SÖGU-

PERSÓNU

ÆJA
---------------

FISKI

HÁ EINK-
UNN MÆLIS

SVÍN
---------------
MYRKUR

HÁR-
LEYSIS-

INS
---------------

LINDAR

4

GÖTUR Í
HJARTA

MIÐ-
BÆJAR

TIGINN
---------------

BYLGJA

5 ÓLÆTI
---------------

RÖNG
VIRÐING

ENDUR-
BÆTI

HIKANDI
---------------

SÚTA

6 LIRFU
---------------

FORIR

ÚR
MJÓLK

2 SÆLU-
BÚSTAÐ

---------------
ORKA

VEIÐA
---------------
GREIND-

UR

7

TÁKNAR
BAKKGÍR

KÖGUR
---------------
STINGUR

NÝJUM
---------------

FLANI
ÁTTAR NAUT

ÓRÆÐ
TALA

KARL-
FUGLAR

---------------
GLYRNA

ÝFAST
---------------

SVIKA

KRYDD
---------------

FITA

SKILJA
---------------

ÓNÝTT

BÖND
VESSAR

---------------
FLÍK

ÞEGAR
---------------

TRÉ

GERJUN
8 FJARSKA

---------------
MILLIÁTT

SK.ST.

9 BÓKSTAF
---------------

DREIFA

LÍFFÆRA
ORÐA-
MÆLG-

INNI

STEIN-
TEGUND PILTUR

VM krossgátan

sendu lausnarorðið á skrifstofu vm eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi. 
dregið verður úr innsendum launsum 12.maí. í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum vm. 

lausnarorð síðustu krossgátu: sæbarinn vinningshafi var Ólafur Erlendsson
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Megin tilgangur stéttarfélags eins og VM er að beita öllum ráðum til að ná fram bætt-
um kjörum fyrir félagsmenn sína. Til að ná þessu fram þarf framtíðarsýnin að vera skýr 
óháð því hvað gengur á í samfélaginu á hverjum tíma. Þessa sýn höfum við mótað innan 
félagsins með margra ára undirbúningi og getum því farið með hana fram núna á skýr-
an hátt. Hún snýst ekki eingöngu um krónu- og prósentuhækkanir. Í henni er líka skýr 
hugmyndafræði um rótækar breytingar á vinnufyrirkomulagi í okkar greinum.

Það er að koma í ljós að góður undirbúningur skapar forskot. Við eigum að halda 
áfram að vinna í framtíðinni innann félagsins á öllum þeim sviðum sem við teljum að 
kalla þurfi fram róttækar breytingar. Á  næsta ári og árum eigum við að halda áfram 
með þessa vinnu. Halda fleiri ráðstefnur og horfa til þess að greina betur útfærslur á 
þeirri hugmyndafræði sem við höfum sett fram um breytingar á vinnufyrirkomulagi í 
okkar greinum. Hækka þarf dagvinnulaun svo hægt sé að lifa af þeim, eyða yfirvinnu og  
breyta launakerfum sem byggja á tímaskrift yfir í launaumhverfi sem byggir á  faglegri 
færni og kunnáttu. 

Það var merkur áfangi að iðnaðarmannasamfélagið sameinaðist um að fara fram á sínum forsendum, bæði gagnvart 
atvinnurekendum og innan ASÍ. Það hefur ekki tekist fyrr og vonandi öðlast okkur sú gæfa að samstarfið haldi áfram. Það 
er óumdeildur styrkur okkar að standa saman um breytingar á grunnlaunum. Síðan verður hver atvinnugrein að finna 
sín tækifæri í að auka framleiðni á hverja unna klukkustund.

Fimmta árið er að hefjast án gildandi kjarasamninga vélstjóra á fiskiskipum. Ónýtt verðmyndunarkerfi á fiski er 
stærsta verkefnið þegar við komumst að samningaborðinu með nýju samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi  SFS. Það má 
hins vegar ekki gleymast að tuttugu til þrjátíu milljarða krafa útgerðanna um lækkun launakostnaðar er enn í fullu gildi 
og hefur ekki verið dregin til baka, þó svo að engin atvinnugrein á landinu græði eins og sjávarútvegsfyrirtækin.  Að vera 
með allt á einni hendi veiðar, vinnslu og sölu afurða er vandmeðfarið og atvinnugreinin verður að átta sig á því að hluti af 
sátt þjóðarinnar um hana, er að gagnsæi sé í verðlagsmálum greinarinnar. Það er vandmeðfarið það vald sem fylgir því 
að hafa allt á einni hendi í krafti sérréttinda  og kunna að fara með það.

Í komandi kjarasamningum fyrir vélstjóra á farskipum sem starfa hjá dótturfélögum íslensku skipafélaganna í Fær-
eyjum eða á eyjum í Karabískahafinu, verða skipafélögin að svara því hvort þau ætla að vera með íslenska vélstjóra í 
þessum störfum. Eða hvort núverandi launastefna sé til að losa sig við þá og fá erlenda vélstjóra í störfin. Við stöndum á 
tímamótum hvort íslenskir eða erlendir vélstjórar muni annast störfin á þeim skipum sem stunda millilandasiglingar til 
og frá landinu. 

Það er  mikill ábyrgð sem hvílir á stjórn fag- og stéttarfélags  eins og VM að móta stefnu um sjóði félagsins. Við höfum 
sjúkrasjóð, orlofssjóð, fræðslusjóð og verkfallssjóð, í þá er greitt fast gjald eða fjármunum er ráðstafað í þá af félagsgjöld-
um. Það er ekki tilgangur stéttarfélaga að safna sjóðum. Fjárhagslegt sjálfstæði og festa þarf hins vega að vera tryggð. 
Þarna þarf að fara milliveg og gera eins mikið fyrir félagsmanninn og fjármunirnir leyfa hverju sinni. 

Breytingar sem hafa verið gerðar á síðustu árum á sjúkra- og fræðslusjóði voru gerðar á þessum forsendum. Auk þess 
eru miklar framkvæmdir í gangi á vegum orlofssjóðs. Allar þessar breytingar og framkvæmdir eru  merki um það á hvað 
vegferð félagið er og fyrir hvað það stendur. Að gera eins mikið og hægt er fyrir félagsmenn á öllum sviðum.

Góð þjónusta og skynsamur rekstur á að vera hornsteinn félags eins og VM. Stjórn og starfsfólk félagsins  vinnur út 
frá þessum gildum og reksturinn gengur vel. Endurskipulagning á fjármálum  félagsins er að skila sér til mikilla hags-
bóta fyrir félagsmenn. Áframhaldandi uppbyggingu á orlofsaðstöðu félagsmanna VM verður markvisst haldið áfram og 
félagsmenn eru að sjá á hverju ári breytingar sem allar miða að því að efla og bæta hana.

Upplýsingamiðlun til félagsmanna er verkefni sem alltaf er í endurskoðun og leitað er leiða um að bæta hana eins og 
hægt er. 

Við verðum vör við tölvufælni hjá mörgum félagsmönnum sem við þurfum að taka á. Hafinn er undirbúningur við  að 
hægt verði að bjóða upp á sérsniðin námskeið til að opna þennan heim fyrir þeim sem áhuga hafa. Öll samskipti og allt 
upplýsingaflæði er að færast inn á þessa miðla og menn mega ekki einangrast með því að nota þá ekki. VM er landsfélag 
og með aukinni innleiðingu á fjarfundabúnaði þá hefur okkur tekist að bjóða upp á fjarfundi. Stjórnarfundir félagsins 
eru farnir að vera í gegnum fjarfundabúnað í mynd, ef stjórnarmaður kemst ekki á fundinn vegna veðurs eða annarra 
ástæðna. Heimurinn er alltaf að minnka og við eigum að nýta okkur þessa tækni eins og hægt er. Þannig að allir geti verið 
virkir hvar á landinu sem þeir búa og tekið þátt í öllum fundum sem þeir hafa áhuga á eða þurfa að sitja. 

Kjarakönnun félagsins er að verða okkar mikilvægasta verkfæri til að kanna laun okkar félagsmanna og það er mikil-
vægt að við náum að auka þátttöku í henni með öllum ráðum, ég hvet alla félagsmenn til að taka þátt í næstu könnun sem 
verður núna á árinu 2015. 

Stjórn VM hefur það að leiðarljósi að auka hag félagsmannanna og við ætlum að halda áfram á þeirri vegferð. Við erum 
með skýra framtíðarsýn á öllum okkar verkefnum og málaflokkum. Við ætlum að verða bestir á öllum sviðum.

Stöndum saman í því sem framundan og þá mun okkur farnast vel.
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 04. apríl 2014 fram að aðalfundi 27. 
mars 2015.

Tölulegar upplýsingar eru miðaðar við starfsárið 2014 en efn-
isatriði eru miðuð við tímann milli aðalfunda, þ.e. apríl 2014 til 
mars 2015.

Starfsemi félagsins á árinu 2014 var með hefðbundnum hætti. 
Félagsgjöld og iðgjöld lækkuðu um 2% frá árinu 2014 á meðan 
greiddar bætur og styrkir hækka um 10% milli ára, eða um 19,6 
millj. kr. Hlutfall launa af tekjum hækkar úr 17,5%  í 19,5%, hlut-
fall annars rekstrarkostnaðar af tekjum lækkar lítillega milli ára 
og rekstur orlofshúsa hækkar um rúm 16,9% milli ára. Á árinu var 
rekstrartap fyrir fjármagnsliði 59,8 millj. kr.  samanborið við 1,4 
millj. kr. rekstrarhagnað á árinu 2013

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 2014. Bókfærður hagnað-
ur af verðbréfasafni lækkar töluvert á milli ára, er 44,7 millj. kr. á 
árinu en var 58,6 millj. kr. á árinu 2013. Í lok árs er félagið með fjár-
muni sína í stýringu hjá þremur aðilum.

Tap félagsins á árinu 2014 nam 20,1 millj. kr. samanborið við 
53,9 millj. kr. hagnað árið 2013. Rekstrarafgangur varð á rekstri 
Félagssjóðs en rekstrartap var á rekstri annarra sjóða. Heildar-
eignir sjóðsins nema 2.192 millj. kr. og minnka um 15,8 millj. kr. 
milli ára. Félagið er með stóran hluta eigna sinni í fjárvörslu og 
eignastýringu hjá viðurkenndum þjónustuaðilum eða alls um 
1.611 millj. kr. Skuldir félagsins í árslok eru 90 millj. kr. og eigið fé 
félagsins því 2.101 millj. kr. þann 31. desember 2014 samanborið 
við 2.119 millj. kr. árið á undan.

Að auki á félagið  geymsluaðstöðu í Akralind 1, Kópavogi ásamt 
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 orlofs-
hús.  Samtals eru orlofshús félagsins því 36.

Orlofshús félagsins eru flest í góðu standi en fyrirhugað er að 
lagfæra Hraunborgir og stefnt er að því að húsið verði komið  í 
leigu í sumar, annars er bara  framundan reglubundið viðhald  svo 
húsin verði alltaf í sem bestu standi. Uppbyggingin á orlofssvæð-
inu á Laugarvatni er komin vel af stað en framundan er bygging 
þjónustuhúss við tjaldstæði og einnig er hafinn undirbúningur 
við að byggja fjögur ný hús á svæðinu.  Linda Björk Hrafnkelsdótt-
ir lét af stöfum á árinu og þakkar félagið henni vel unnin störf. Nýr 
umsjónarmaður orlofshúsa er Ebba Ólafía Ásgeirsdóttir og bjóð-
um við hana velkomna til starfa.

Reikningar VM endurskoðaðir af Ernst & Young verða lagðir 
fram á aðalfundinum 27. mars 2015.

launagreiðendur 
Fjöldi launagreiðenda sem skiluðu iðgjöldum til félagsins árið 
2014 voru 837 og er það aukning um 40 frá árinu 2013.

Félagsgjöld
Félagsgjöld eru 0,8% af tekjum, fóru úr tæpum  
172 milljónum 2013 í tæpar 168 milljónir árið 2014. 

starfsmenn VM

Lögmenn

Guðni  
Gunnarsson, 
kjara- og menntasvið

Guðmundur 
Ragnarsson,  
formaður

Elzbieta  
Sajkowska, 
bókhald

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

Særún V.  
Michelsen, 
fræðslusjóður, 
skjalavarsla og 
móttaka

Ebba Ólafía  
Ásgeirsdóttir, 
umsjónarmaður 
orlofshúsa

Virk stArfsendurhæfing

Rakel Björk 
Gunnarsdóttir, 
ráðgjafi

Sigrún  
Sigurðardóttir,
ráðgjafi

Hlín  
Guðjónsdóttir, 
ráðgjafi

Valdís Þóra 
Gunnarsdóttir, 
sjúkrasjóður og 
aðalbókari

Jónas Þór 
Jónasson, 
hæstaréttar- 
lögmaður
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Fjöldi félagsmanna og skipting þeirra
Árið 2014 greiddu alls 3011 einstaklingar félagsgjöld til VM. Nýir félagsmenn voru 144. Skipting milli kynja er 2971 karl og 40 konur.

Skráðir félagsmenn, sem hættir eru störfum vegna aldurs eða örorku, eru 581 og þeir sem greiddu lágagjaldið árið 2014 voru 34.  
Félagsmenn VM eru því rúmlega 3600.  

Atvinnulausir félagsmenn eru 54  í desember 2014 og hefur þeim fjölgað  frá fyrra ári úr 1,5% í 1,8%.
Í desember 2013 voru þeir 46 eða 1,5% og hafði fækkað frá 2012 úr 1,8% 

Skipting félagsmanna eftir störfum árið 2013 og 2014

  Fiskiskip      Farskip      Landmenn 

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 648 20,40%

Farskip 106 3,34%

Landmenn 2422 76,26%

Samtals:  3176 100,00%

  Fiskiskip      Farskip      Landmenn 

20142013

21%20%

76%77%

3%3%

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 624 20,72%

Farskip 106 3,52%

Landmenn 2281 75,76%

Samtals:  3011 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 mjög svipað á milli ára, rúmlega  76% félagsmanna starfa í landi og rúmlega 24% á sjó.  

Af þeim sem starfa á sjó eru rúm 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%

63%

4%

10%

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Austurland 166 4,41%

Norðurland 375 9,97%

Vesturland og Vestfirðir 261 6,94%

Höfuðborgarsvæðið 2371 63,02%

Suðurland og Reykjanes 589 15,66%

Samtals:  3762 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 alls staðar á landinu.

reglur um greiðslur  
félagsmanna sem starfa erlendis
Félagsmenn sem starfa erlendis  (hjá erlendum fyrirtækjum) geta 
greitt til félagsins og haldið réttindum sínum. Félagið getur ekki 
samið fyrir viðkomandi eða veitt t.d. lögfræðiaðstoð við inn-
heimtu launa erlendis. Félagið mun aftur á móti veita ráðgjöf og 
leita upplýsinga er varða málefni viðkomandi innanlands og eftir 
getu erlendis.

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

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 á 
mánuði.  Dagpeningar vegna launataps sjóðfélaga eru greiddir í 
allt að 180 daga eða í 6 mánuði á hverju 12 mánaða tímabili.

Orlofssjóður:
Félagsmenn safna orlofspunktum sem nýtast þeim við úthlutun 
og leigu orlofshúsa um sumar og páska.

Fræðslusjóður: 
Með greiðslum í félagssjóð öðlast viðkomandi sömu réttindi og 
aðrir félagsmenn í fræðslusjóði VM.      

Félagið getur ekki samið fyrir viðkomandi eða veitt t.d. lögfræði-
aðstoð við innheimtu launaerlendis. Félagið mun aftur á móti 
veita ráðgjöf og leita upplýsinga er varða málefni viðkomandi inn-
anlands og eftir getu erlendis.

kjarasamningar 
Kjarasamningar VM á almennum vinnumarkaði runnu út þann 
28. febrúar 2015. Félagið hafði lokið vinnu við kröfugerð vegna 
samninga, sem runnu út í lok ársins 2013, þegar ákveðið var að 
gera svokallaðan aðfarasamning til eins árs. Kröfugerð félagsins 
og markmið hafa því legið fyrir í rúmt ár og er afrakstur tveggja 
kjararáðstefna og hópavinnu þar sem farið var yfir kjarasamn-
inga félagsins og stöðu vél- og málmtæknigreina. Félagið gerir 
kröfur um róttækar breytingar á þeim launakerfum sem flestir 
félagsmenn starfa eftir. Launakerfin einkennast af lágum grunn-
launum sem kalla á mikla yfirvinnu til að halda uppi heildar-
launum. Það var mat vinnuhópanna að þetta fyrirkomulag væri 
helsta ástæða þess að starfsumhverfi vél- og málmtæknigreina 
hafi þróast á þann veg að það höfðar ekki til ungs fólks, þó störf-
in sjálf geti verið skemmtileg og áhugaverð fyrir þá sem hafa 
áhuga á tækni og vélum. Félagið hóf óformlegar viðræður við 
stærstu fyrirtæki í greinunum og formlegir fundir með fulltrú-
um atvinnurekanda  og SA hafa farið fram. Þær viðræður fóru að 
mestu fram áður en öll stærstu stéttarfélagasamtökin höfðu lagt 
fram sínar kröfur og voru því meira í ætt við þreifingar en mark-
vissar viðræður. Kröfur VM eru í meginatriðum þær að taxtar 
kjarasamninga verði hækkaðir um andvirði tveggja yfirvinnu-
tíma. Þetta er krafa um verulegar hækkanir á taxtalaunum en 
á móti bendum við á að krónutöluhækkanir undanfarinna ára 
hefur þjappað launatöflum svo að átta þúsund króna lágmarks-
hækkun í síðustu samningum náði til launa sem voru hærri en 
þriggja ára sveinataxti.

Á gildistíma aðfarasamningsins var ætlunin að taka upp ný 
vinnubrögð og hefja viðræður sem fyrst um efnisatriði og leggja 
fram kröfur vegna launaliða í síðasta lagi um síðustu áramót. Ekk-
ert af þessu hefur staðist. Að einhverju leyti er það af því skipu-
lag SA býður ekki uppá umræður við marga aðila í einu því örfáir 
menn gera alla samninga. Einnig gengur verkalýðshreyfingunni 
illa að ná utanum hugmyndir um starfsgreinasamninga.



32 |   Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 1 4

Útgáfu og kynningarmál 
Markmið útgáfu- og kynningarmála félagsins er upplýsinga-
miðlun um réttindi félagsmanna og áminning 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 2 tímarit á árinu. Útgáfa tímarita VM 
er í höndum Sjávarafls ehf. 

Rúm tvö ár eru síðan ný heimasíða fór í loftið. Kynningar-
myndband 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 félags-
maður hefur fengið úr sjóðum félagsins. Einnig er hægt að 
skoða punktastöðu og laus orlofshús í rauntíma og panta og 
greiða orlofshús bæði með debet- og kreditkorti á vefnum allan 
sólahringinn. 

kannanir 
Kjarakönnun á meðal félagsmanna VM sem starfa í landi stóð 
yfir dagana 15. október til 16. nóvember 2014. Könnunin var 
blanda af net- og símakönnun þar sem þeim, sem eru á net-
fangalista félagsins var send könnunin. Hringt var í þá sem 
ekki eru á netfangalista og þeim boðið að gefa upp netfang sitt 
til að fá könnunina senda í tölvupósti eða að svara könnun-
inni í síma. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um fram-
kvæmd könnunarinnar sem tók til septemberlauna árið 2014.  
Alls tóku 705 þátt í kjarakönnuninni, af 1759, sem gerir 40% 
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.

Til að nálgast meðaltímalaun þátttakenda eru þeir á pakka-
launum aðgreindir frá þeim sem eru á samsettum launum. Meðal 
tímalaun eru fundin út frá upplýsingum síðarnefnda hópsins. 

Meðal tímalaun mældust kr. 2.221 og hafa hækkað um 5,41% frá 
síðustu könnun, en þá mældust Þau kr. 2.107.

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

Vinnufyrirkomulag og launakerfi þátttakenda er mismunandi 
þar sem um er að ræða bæði dag- og vaktavinnufólk auk þess 
sem laun þeirra eru ýmist pakkalaun eða samsett. Árið 2014 var 
meðaltal heildargreiðslna allra þátttakenda kr. 595.000 og með-
al vinnustundafjöldi á viku var 45 klst.. Árið 2013 voru heildar-
greiðslur kr. 557.000 og vinnustundir á viku 44 klst.. Hækkunin 
milli ára er 6,82%. 

Á tímabilinu var samið um 3,1% launahækkun. Þar af var 
hækkun mánaðarlauna 2,8%, restin (0,3%) fékkst með hækk-
un orlofs- og desemberuppbótar. Einn yfirvinnutími á viku (4,3 
yfirvinnutímar á mánuði) hækkar mánaðargreiðslur um 3,81%. 
Þannig er hægt að gera grein fyrir 6,61% af hækkuninni. M.ö.o. þá 
mælist nánast ekkert launaskrið milli ára.

Við sundurliðun á hópa minnkar úrtakið svo að örðugt er að 
fullyrða um launaþróun einstakra hópa en 60% af úrtakinu er 
dagvinnufólk á samsettum launum og hækkuðu heildargreiðslur 
þessa hópsum 5,18% milli ára.

stjórn og varastjórn 
Frá síðasta aðalfundi voru haldnir 9 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 á öllum sviðum og aukinni þjónustu við félagsmenn.

stjórn VM skipa frá aðalfundi  
2014 til aðalfundar 2016
Guðmundur Ragnarsson, formaður  

Samúel Ingvason, varaformaður

Aðalmenn:

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Þorsteinn Hjálmarsson

Andrés Bjarnason

Jón Jóhannsson

Guðmundur Sigurvinsson

Gunnar Sk. Gunnarsson 

Sævar Örn Kristjánsson

Varamenn:

Gylfi Ingvarsson

Guðni Þór Elísson

Sigurður Gunnar Benediktsson

Örn Friðriksson

Guðmundur Smári Guðmundsson

Valdimar Jóhannsson

Brynjólfur Árnason

Samúel Jón Guðmundsson
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Viðburðadagatal
2014

4. apríl 2014 Aðalfundur VM

1. maí 1. maí kaffi

26. júní Sumarferð eldri félagsmanna VM

8. ágúst Golfmót VM

25. september  Fulltrúaráð VM

29. desember Félagsfundur á Akureyri 

30. desember Félagsfundur Í Reykjavík fyrir sjómenn

 

2015 

3. janúar Félagsfundur á Reyðarfirði

5. janúar  Félagsfundur í Vestmannaeyjum

15. janúar  Fulltrúaráð og samninganefndir VM

Í nóvember og desember 2014 hélt VM tólf vinnustaðafundi með á 
þriðja hundrað félagsmanna. 

Nýjung hefur verið tekin upp varðandi félagsfundi VM í Reykja-
vík. Þeir eru sendir út á netinu og geta þeir sem fylgjast með fund-
inum á heimasíðu félagsins tekið þátt með því að senda inn fyrir-
spurnir með tölvupósti. Þessi tilraun hefur heppnast vel og haldið 
verður áfram að þróa þetta fundarfyrirkomulag enda er VM lands-
félag með félagsmenn um allt land.

Félagsstarf
Fulltrúaráð
Fulltrúaráð VM er stjórn félagsins til ráðgjafar og stuðnings við ýmis 
stærri málefni í starfsemi félagsins s.s. stefnumótun, kjarasamn-
inga og meiriháttar framkvæmdir á vegum félagsins. Fulltrúaráðið 
er skipað stjórn og varastjórn félagsins auk trúnaðarmanna og 
tengiliða félagsins á landsbyggðinni. Formaður félagsins er jafn-
framt formaður fulltrúaráðs. Formlegur fundur fulltrúaráðs VM var 
haldinn í september 2014, þar sem farið var yfir stöðu kjaramála og 
fulltrúum ráðsins kynnt starfssemi félagsins á sviði menntamála. 
Fyrir fundinum lá tillaga um fulltrúa VM á 41. þing ASÍ. 

Á fundinum var samþykkt ályktun stjórnar og fulltrúaráðs VM 
vegna fjárlagafrumvarps 2015.

Fagnefnd sjómanna 
Mörg mál hafa verið til umfjöllunar hjá fagnefndinni.

1.  Málefni mönnunarnefndar skipa

2.  Drög að reglugerð um mönnun farþegaskipa 
 í útsýnis- og skoðunarferðum

3.  Drög að reglugerð um menntun, þjálfun 
 og atvinnuréttindi farmanna 

4.  Skráning á vélarafli skipa hjá Samgöngustofu

5.  Staða kjarasamninga vélstjóra á sjó

6.  Málefni Úrskurðanefndar og verðlagsmál á fiski 

7. Alþjóðaskipaskráningin

Mikil vinna hefur verið lögð í vinnu við forsendur fyrir frávik 
frá mönnun uppsjávarveiðiskipa. Í þeirri vinnu hefur verið 
útbúið vinnuskjal sem er afstaða VM inn í mönnunarnefnd um 
forsendur fyrir því að félagið samþykki frávik frá mönnun á 
þessum skipum. Þar er gerð krafa um að mikil sjálfvirkni sé í 
skipunum auk annarra þátta. Með þeim forsendum sem VM hef-
ur sett fram verður ekki veitt frávik frá fækkun vélstjóra nema 
að þessum skilyrðum uppfylltum. Ný vinnubrögð hafa einn-
ig verið tekin upp í mönnunarnefndinni, að fara í vettvangs-
skoðun og taka hvert skip út til að leggja mat á að það uppfylli 
þau skilyrði sem sett eru fram af hálfu VM. Bráðabirgða frávik 
hafa verið gefin út á nokkur skip og mun það koma í ljós þegar 
endurnýja þarf frávikið hvort útgerðin gengur að kröfum VM. 
Fagnefndin hefur fundað einu sinni frá síðasta aðalfundi, hins 
vegar hefur nefndin náð að starfa mjög vel í mörgum málum 
með tölvupóstum. Þar sem erfitt getur verið að ná saman fundi 
vegna starfsumhverfis nefndarmanna. Einhverjar hugmyndir 
eru hjá stjórnvöldum um að taka upp alþjóðaskipaskráningu 
en erfitt er að átta sig á því hvar það mál er statt. Félagið hef-
ur kallað eftir breytingum á réttindum vélstjóra á farskipum 
sem skráðir eru erlendis þannig að þeir tapi ekki réttindum í 
heilbrigðis- og tryggingakerfinu auk annarra réttinda svo sem 
vaxtabóta, barnabóta og fl. Það er lítil hreyfing á þessu máli og 
fátt um svör.

Launakjör vélstjóra á farskipum eru þannig að ungt fólk vill 
ekki í þessi störf á þeim kjörum sem þar bjóðast og vegur það 
mjög þungt auk áðurnefndra vaxta- og barnabóta.
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lífeyrisnefnd VM 
Fundir nefndarinnar hafa verið um þau málefni sem hafa verið 
í umræðunni í samfélaginu varðandi lífeyrissjóðakerfið. Bjarni 
Guðmundsson tryggingarstærðfræðingur kom á fund hjá nefnd-
inni og fór yfir niðurstöður tryggingastærðfræðinga um leiðir til 
að mæta breyttum forsendum í umhverfi lífeyriskerfisins með 
hækkandi lífaldri.  Á fundinum kom fram mjög skýr framsetning 
á því að eina afgerandi leiðin til að mæta þessum breyttu aðstæð-
um, væri að hækka lífeyristöku í áföngum og láta þá reikniform-
úlu verða virka í rauntíma þannig að alltaf væri verið að taka rétt 
út þau réttindi sem hver einstaklingur á í sínum lífeyrissjóði. Það 
kom einnig mjög skýrt fram hjá Bjarna að allar aðrar hugmyndir 
sem settar hafa verið fram eins og t.d. lækkun ávöxtunarkröfu og 
fl. hafa lítil áhrif til að bregðast við þeim breytingum sem lífeyris-
kerfið stendur frammi fyrir. Nefndarmenn hafa sótt ýmsa fundi 
sem reglulega eru haldnir um málefni sjóðanna.

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 öllum hús-
um félagsins. Áfram hefur verið unnið að uppbyggingu og hug-
myndavinnu með tjaldsvæðið á Laugarvatni. Tjaldstæðum á efra 
svæðinu var fjölgað verulega og tókst sú framkvæmd 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 orlofsnefndar og stjórnar VM að svæðið verði 
flottasta tjaldsvæði landsins. Steyptur var grunnur að þjónustu-
húsi og tækjageymslu á Laugarvatni og verða húsin reist í byrjun 
árs 2015. Svæðið verður svo formlega opnað í júní 2015. Íbúðakaup 
félagsins í Reykjavík hafa sýnt það að full þörf var á að fjölga þeim 
og fyrirkomulag á rekstri sjúkraíbúðarinnar er að koma mjög vel 
út. Áfram er unnið að framtíðaruppbyggingu orlofsmála 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 
Laganefnd fjallar um breytingar á lögum félagsins  
komi tillögur þar um.

Í laganefnd VM sitja:

Agnar Jón Guðnason Össur

Trausti Ingólfsson  Samskip

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 gegna mikilvægu hlutverki. Þeir eru full-
trúar félagsins á vinnustað og talsmenn starfsmanna. Á vinnu-
stað koma upp mis erfið mál sem leysa þarf úr. Þá er mikilvægt 
að tengslin við félagið og fyrirtækin séu góð. Stöðugt er unnið að 
uppbyggingu trúnaðarmannakerfis félagsins með það að mark-
miði að auka tengingu félagsins út á vinnustaði. 

Vinnuvernd
Vinnuvernd er eitt af þeim verkefnum sem félagið hefur ætið látið 
sig miklu varða. Í vinnuverndarmálum hefur margt áunnist frá því 
að lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum voru 
sett árið 1980 en gera má betur. Það skiptir miklu máli hvernig 
búið er að starfsmönnum á vinnustað. Það skiptir líka máli hvern-
ig starfsmenn á hverjum vinnustað ganga um eigið umhverfi. Til 
að vekja menn til umhugsunar um aðbúnað og allmennt heilsufar 
á vinnustöðum þarf  hver og einn að taka til í sínum eigin ranni.

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

Félagslíf 
VM-kaffið er síðasta föstudag í mánuði frá september til apríl loka, 
að desember undanskildum.  Sigfús Jóhannsson félagsmaður VM 
hafði umsjón með kaffinu og leysti það starf vel af hendi. Sigfús 
lést í lok árs. Blessuð sé minning hans. 

1. maí 
VM- Félag vélstjóra og málmtæknimanna tók þátt í hátíðahöld-
unum á alþjóðlegum baráttudegi verkafólks 1. maí. Göngustjór-
ar stýrðu kröfugöngunni. Fluttar voru örræður á leið göngunnar 
niður Laugaveginn og börnum færðar litlar veifur með íslenska 
fánanum.  Að útifundi loknum bauð VM upp á kaffiveitingar í  
Gullhömrum og var það að venju vel sótt af hálfu félagsmanna. 
Hugmyndir eru uppi um frekari breytingar á dagskrá hátíðahald-
anna með það markmið að auka þátttöku.
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sumarferð eldri félagsmanna VM 
Hin árlega sumarferð eldri félagsmanna VM og maka  var  farin 
fimmtudaginn 26. júní um Hvalfjörð og Akranes. Lagt var  af 
stað um  kl. 9:00 að morgni með um 100 manna hóp frá húsi 
félagsins að Stórhöfða 25 og ekið sem leið lá upp í  Hvalfjörð þar 
sem skoðuð var gömul steinbrú auk þess sem litið var á ýmsa 
sögustaði áður en haldið var að Hótel Glym. Eftir mjög góðan há-
degisverð og gott stopp var haldið áfram og ekið til Akraness að 
byggðasafninu Görðum. Eftir skoðunarferð um safnið var sest 
niður og drukkið kaffi og fengið meðlæti. Síðan var haldið heim 
á leið og komið á Stórhöfðann um kl. 18:00 eftir ánægjulega og  
vel heppnaða ferð. 

Golfmót VM 
Golfmót VM var haldið föstudaginn 8. ágúst á Keilisvellinum í 
Hafnarfirði. Fimmtíu þátttakendur skráðu sig til leiks og var að 
venju endað með því að fá sér gott í gogginn. Veðrið var töluvert 
skárra en í fyrra og voru menn sáttir í dagslok. Golfnefnd VM sá 
um undirbúning og framkvæmd mótsins og á nefndin mikið lof 
skilið fyrir. 
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samstarf VM við félög og samtök 
VM leitast við að eiga góð samskipti við önnur félög og samtök. 
Það er skoðun VM að einstaklingar velji sjálfir í hvaða félagi þeir 
vilja vera án þess að félögin hlutist til þar um. Ýmis fagfélög eru að 
hluta til með félagsmenn úr sömu starfsgreinum og VM. Á sama 
tíma og félögin eiga í samkeppni er ljóst að sú samkeppni má 
ekki koma niður á félagsmönnunum, réttindum þeirra eða stöðu 
á vinnumarkaði. Iðnaðar- og tæknimannafélögin þurfa að hafa 
samstarf um sameiginlegar áherslur við samningagerð, í erlend-
um samskiptum, kjöri trúnaðarmanna á vinnustöðum og í sam-
skiptum við stjórnvöld. Það er hins vegar löngu orðið tímabært að 
gera róttækar breytingar á fyrirkomulagi og fjölda stéttarfélaga á 
Íslandi. 

VM er stærsta félagið í vél-og málmtækni með um 85% þeirra 
sem þar starfa. Félagið er því leiðandi á þessu sviði og á að 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 ýmsum smáeiningum. Í ekki stærra samfélagi á að vera 
eitt landsfélag í vél- og málmtækni. Fyrirkomulagið eins og það er 
í dag veikir okkar baráttu fyrir bættum kjörum.

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, auk þess að Guðni Gunnarsson er 
formaður ASÍ-UNG.

 Samskipti við stjórnvöld hafa gengið mjög illa og valdið von-
brigðum. Ræða þarf hvort þríhliða samstarf aðila vinnumarkað-
arins og stjórnvalda við endurnýjun kjarasamninga sé liðinn og 
hvort finna þurfi aðrar leiðir til að liðka fyrir kjarasamningagerð. 
Síðasta fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar setti allt upp í loft og 
vandséð hvernig á að ná lendingu í þau mál sem snúa að stjórn-
völdum.

VM hefur lagt mikla áherslu á nýja nálgun við endurnýjun 
kjarasamninga. Þróaðir verði starfsgreina- og fyrirtækjasamning-
ar með eðlilegum dagvinnutöxtum. Skýrsla vinnuhóps um kjara-
samninga og vinnumarkað á Norðurlöndum kom út í maí 2013. 
Skýrslan er mjög góð og tekur saman mismunandi aðferðafræði við 
endurnýjun kjarasamninga á Norðurlöndunum og hvernig  þessar 
þjóðir hafa náð kaupmáttaraukningu með tiltölulega litlum pró-
sentuhækkunum launa. Þessi skýrsla er fróðleg lesning og ættu 
allir sem hafa áhuga á kjaramálum að lesa hana.  Reynsla síðustu 
áratugi ætti að þvinga okkur til að skoða hvernig öðrum þjóðum 
hefur tekist til og reyna að læra af því, okkur ber skylda til þess.   
Endurskoðuð skýrsla um efnahagsumhverfi og launaþróun á Ís-
landi ,,Í aðdraganda kjarasamninga´´ kom út í febrúar 2015. Í 
fyrri hluta skýrslunnar er samantekt á þróun launa og launadreif-
ingar og síðari hlutinn er um efnahagsumhverfi kjarasamninga. 
Báðar þessar skýrslur eru hugsaðar sem innlegg til þess að taka 
upp ný og árangurríkari vinnubrögð við kjarasamningagerð. 
Málefni lífeyrissjóðanna hafa mikið mætt á ASÍ sem fyrr. Fjárfest-
ingar lífeyrissjóðanna í innlendum fyrirtækjum er farið að valda 
miklum pirringi í samfélaginu vegna ofurlauna og fl. Kröfum um 
að jafna lífeyrisréttindi landsmanna og að taka á vanda lífeyris-
sjóða opinberra starfsmanna af raunsæi hefur lítið miðað áfram. 

Alþýðusambandið á í ákveðnum ímyndunarvanda, sem hugs-

anlega stafar af afskiptum og skoðunum þess á mörgum stórum 
málum samfélagsins. Meðan önnur stór heildarsamtök launa-
fólks eru ekki að beita sér eða hafa skoðun á málunum. Þetta er 
staða sem forysta sambandsins þarf að skoða. Heildarsamtök 
launafólks á almenna vinnumarkaðnum verða að vera til og sinna 
sameiginlegum hagsmunamálum sem einstök sambönd eða félög 
geta ekki sinnt. Mikilvægt er að samstaða sé um form heildarsam-
taka launafólks á vinnumarkaði og þau verkefni sem samtökin 
taka að sér.

asÍ-UNG
Þriðja þing ASÍ-UNG var haldið 12. september 2014 undir yfir-
skriftinni „Samfélag fyrir alla ... líka unga fólkið. Á þinginu fjöll-
uðu Henný Hinz og Ari Eldjárn m.a. um tekjuskiptingu í samfé-
laginu og samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs. Þingið sóttu 
26 þingfulltrúar og 10 aukafulltrúar. Góð stemmning var meðal 
þingfulltrúa og almenn ánægja með málefnavinnu í vinnuhóp-
um. Sú vinna skilaði m.a. eftirfarandi ályktunum:

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 ungar 
barnafjölskyldur og standa vörð um sjónarmið ungs fólks gagn-
vart stjórnvöldum.

Stjórn ASÍ-UNG 2014-2016:
Aðalstjórn

Guðni Gunnarsson, formaður (VM)
Linda Rós Reynisdóttir varaformaður (VR)
Unnur Rán Reynisdóttir (Félag hársnyrtisveina) 
Freydís Ösp Leifsdóttir (Báran)
Eiríkur Þór Theódórsson (StéttVest)
Ingólfur Björgvin Jónsson (Efling) 
Friðrik Guðni Óskarsson (FIT)
Einar Magnús Einarsson (Framsýn)
Eva Hrund Aðalbjarnadóttir (Mjólkurfræðingafélagi Íslands)

Varastjórn
Bragi Þór Hansson, (MATVÍS)
Ágúst Örn Þórðarson (Félag málmiðnaðarmanna Akureyri)
Ránar Jónsson (Vlf. Þórshafnar)
Svandís Elín Kristbergsdóttir (Félag íslenskra símamanna)
Þórdís G. Guðmundsdóttir (Verkalýðsfélag Vestfirðinga)
Hrönn Jónsdóttir (Félag bókagerðarmanna)
Sverrir K. Einarsson (Afl Starfsgreinafélag)
Svanborg Hilmarsdóttir (Félag íslenskra rafvirkja)
Jón Ægir Ingólfsson (Aldan stéttarfélag)

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. Félögin hafa sameiginlegan 
fulltrúa í miðstjórn ASÍ, sem VM skipar, skipta með sér fulltrúum 
í starfsnefndum á vegum ASÍ 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 af-
stöðu til á vettvangi ASÍ og einnig sameiginleg málefni iðnaðar-
manna. 
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annað samstarf/skrifstofa VM á skipagötu 14 akureyri
Samstarf VM við stéttarfélög í Skipagötu 14, Akureyri gengur mjög 
vel og sameiginlegur starfsmaður okkar í afgreiðslu er fulltrúi 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 að nýrri framtíðarsýn fyrir Sjómannadagsráð Reykja-
víkur og Hafnafjarðar án árangurs enn sem komið er. Á síðasta 
haustfundi lögðu fulltrúar VM formlega fram tillögu um að farið 
yrði í þessa vinnu. Fulltrúar VM eru mjög virkir á fundum ráðs-
ins og eru duglegir að setja fram tillögur og fá umræðu um þær. 
Fulltrúar VM í Sjómannadagsráði kjósa sér formann sem er tals-
maður félagsins í ráðinu. Formaður er Sigurður Ólafsson en hann 
situr einnig í stjórn Sjómannadagsráðs fyrir VM.

starfsemi
Sjómannadagsráð á og rekur Hrafnistu í Reykjavík og Hafnar-
firði, Happdrætti DAS, orlofssvæðið að Hraunborgum Grímsnesi, 
Naustavör ehf. og Laugarásbíó sem leigt er til Kvikmyndahúss-
ins 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 2014 
Neistinn  
Tryggingamiðstöðin hf. og VM- Félag vél-
stjóra og málmtæknimanna, veittu í tutt-
ugasta og annað sinn viðurkenningu fyrir 
fyrirmyndar yfirvélstjórastörf.  

Viðurkenninguna hlaut að þessu sinni 
Guðni Þór Elísson yfirvélstjóri á Jóni Kjart-
anssyni

Heiðrun á sjómannadaginn í Reykjavík  
Að venju tilnefndi VM fulltrúa til heiðr-
unar á sjómannadaginn. Pétur Krist-
jánsson var heiðraður af Sjómannadags-
ráði 2014. Pétur starfaði meðal annars 
hjá Landsvirkjun, frá 1981 sem vélstjóri 
á sanddæluskipum og togurum, frá 1986 
sem vélstjóri á Frera RE 73 hjá Ögurvík 
þar til hann lauk þar störfum vegna aldur.

Fiskifélag Íslands 
Félagið er fyrst og fremst sameiginlegur starfsvettvangur samtaka 
í sjávarútvegi og hefur það markmið að auka veg og virðingu ís-
lensks sjávarútvegs, efla hag greinarinnar, stuðla að framförum í 
íslenskum sjávarútvegi og veita stjórnvöldum og öðrum, sem eftir 
því leita, umbeðna þjónustu. Fiskifélag Íslands er í tilvistarkreppu 
og vinna verður að því að finna félaginu verkefni eigi það að þjóna 
þeim tilgangi sem það var stofnað til að sinna. Það gengur hins 
vegar mjög illa og mun starfshlutfall starfsmanns félagsins verða 
minnkað í um þrjátíu prósent starf.  Starfsmaðurinn mun færast 
yfir í að sinna utanumhald um upprunamerkið Iceland Respon-
sible Fisheries.

Verkefni sem unnið hefur verið að er að finna leiðir til að auka 
starfsmenntun í sjávarútvegi. Það er hins vegar sama vandamál 
þar og annars staðar að atvinnugreinar vilja fá menntaða einstak-
linga inn í greinarnar en 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 nýj-
ungar 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. 

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. Þá hefur félagið samskipti við 
Vinnumálastofnun, Útlendingastofnun og mennta- og menning-
armálaráðuneytið vegna atvinnuleyfa, launa og starfsréttinda er-
lendra starfsmanna. 

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

n Undanþágunefnd.
n Mönnunarnefnd.
n Fagráð siglinga.
n Úrskurðanefnd sjómanna og útvegsmanna um fiskverð.
n Verkefnastjórn um öryggismál sjófarenda.
n Samstarfsnefnd um bætta umgengni um auðlindir sjávar. 
n Í starfshópi um endurnýjun skipastóls Hafrannsóknar-
 stofnunar.

Mönnunarnefnd  
Á síðasta ári var aftur skipt um formann í mönnunarnefnd. Teit-
ur Einarsson hætti og við tók Lilja Jónsdóttir, lögmaður. Barátta 
félagsins fyrir faglegum vinnubrögðum er að skila árangri þó 
hægt gangi. Formaðurinn neitaði að byggja úrskurði nefndar-
innar á fyrri vinnubrögðum og kallar eftir faglegri aðferðafræði 
við úrskurð nefndarinnar. Fulltrúar nefndarinnar funduðu með 
Norsku siglingarmálastofnunni þar sem mikið hefur verið vitnað 
í fyrirkomulagið í Noregi. 

Nefndarmenn hafa farið í vettvangsskoðanir í skip sem sótt hef-
ur verið um frávik frá mönnun. Átt skýrslufundi með vélstjórum 
og farið yfir búnað skipanna. Út frá þessari vinnu hefur Fagnefnd 
sjómanna hjá VM mótað forsendu  fyrir fyrirkomulagi og sjálf-
virknibúnaði sem þarf að vera til staðar svo forsendur séu fyrir því 
að veita heimild um frávik. Ein af forsendunum er að eingöngu sé 
um tímabundið frávik að ræða en ekki varanlegt þannig að ef for-
sendur breytast þá sé hægt að taka málið upp aftur. Framundan er 
að fara í úttekt á skipum sem lögð hefur verið fram ósk um fækkun 
á og nú á vordögum þegar tímabundin frávik sem gefin hafa verið 
út, renna út, mun reyna á hver niðurstaðan verður í nefndinni um 
að fagleg vinnubrögð séu viðhöfð við úrskurði hennar. Óæskileg 
afskipti útgerða við þessa vinnu eru mjög bagaleg og endurspegl-

ar það breytta umhverfi sem er að koma í sjávarútveginn á öllum 
sviðum. Hjá þessum aðilum  er ekkert til sem heitir málamiðlun 
eða fagleg vinnubrögð. Það er bara ein leið til lausnar og það er 
þeirra leið og allir skulu beygja sig undir hana.

Annað mál varðandi mönnun skipa sem einnig er beðið eftir 
er reglugerð um framdrifsafl skipa sem Siglingastofnun úrskurð-
aði 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 
athugasemdir, sem hefðu borist og er málið fast þar nú. Félagið 
hefur verið með ábendingar til Siglingastofnunar vegna skrán-
ingar vélarafls skipa sem er rangt skráð án þess að stofnunin vilji 
nokkuð gera í málinu. Framganga þessa máls er lýsandi dæmi um 
vinnubrögð stjórnsýslunar og ráðuneyta undanfarinna ára. Það 
er komið árið 2015 og ekkert gerst frá 2010.

Undanþágunefnd 
Ný reglugerð um undanþágur til skipstjórnar-og vélstjórnar-

starfa tók gildi 1. janúar 2011. Með henni er lögð aukin rannsókn-
arskylda á undanþágunefnd um að rannsaka að enginn með til-
skilin réttindi fáist í stöðuna sem sótt er undanþága fyrir. 

Nýjar starfsreglur undanþágunefndar þrengja mjög veitingu 
undanþága. Margir vélstjórar hafa farið í að ljúka sveinsprófi og 
sækja sér viðbótarréttindi og var gefið ákveðið svigrúm fyrir þá 
einstaklinga, sem eru nú að skila árangri. Í dag eru mjög fáar und-
anþágur í gildi og aðallega á minni skipum.

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 222 umsóknir 2014. Samþykktum umsóknum um undanþágur 
hefur fækkað úr 685 árið 2007 í 173 árið 2014. Ellefu undanþágur 
voru í gildi síðustu viku janúar 2015, flest allar á þeim forsendum 
að viðkomandi er að sækja sér réttindi í stöðuna. Á heimasíðu VM 
er hægt að nálgast ársskýrslur undanþágunefndar. 

Úrskurðarnefnd um fiskverð 
Úrskurðarnefnd um fiskverð fundar einu sinni í mánuði og tekur 
ákvörðun um fiskverð á þeim tegundum sem kjarasamningur sjó-
manna kveður á um. Reiknimótelið sem upphaflega var útbúið 
virkar orðið mjög illa vegna breyttra forsenda og seinagangi á 
tölulegum upplýsingum frá opinberum stofnunum.

Sjómenn skilja oft ekki fiskverðsákvörðun nefndarinnar, enda 
ekki furða þegar verð nefndarinnar eru borin saman við afurðar- 
og markaðsverð. Þessu fyrirkomulagi verður ekki breytt nema í 
næstu kjarasamningum sjómanna við SFS - Samtök fyrirtækja í 
sjávarútvegi. Þetta er erfið barátta þegar einn og sami aðilinn hef-
ur veiðar, vinnslu og afurðarsölumálin á sömu hendi. 

Stjórnvöld halda Verðlagsstofu skiptaverðs í fjársvelti. Þrátt 
fyrir það náðist að draga fram upplýsingar um hve verðmunur á 
síld milli útgerða var óheyrilegur. Þrem málum var vísað til úr-
skurðarnefndar sem úrskurðaði um verulega hækkun hjá tveim 
útgerðum en vísaði einu málanna frá. Verðlagning á uppsjávar-
fiski er alfarið á forendum útgerðanna sem yfir þeim veiðiheim-
ildum ráða. 

Við vinnu kringum úrskurðina kom berlega í ljós hve staða sjó-
manna erfið við gerð fiskverðsamninga og hve algengt er að slíkir 
,,samningar’’ eru í raun einhliða ákvörðun útgerðar.
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lífeyrissjóðir félagsmanna VM 
VM á fulltrúa í fulltrúaráðum lífeyrissjóða félagsmanna og 
stjórnar- og varamenn í stjórnum þeirra.

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

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

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

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM 1 fulltrúa. 
Friðrik 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 
samstarfsfélagið IIF (Icelandic Industry Federation). Tilgangur 
félagsins er að eiga samstarf um sameiginlega aðild og virkni 
í alþjóðlegu samstarfi. VM hefur vaktað starfssemi IndustriAll 
en Samiðn IN og skipta félögin kostnaði.  Árið 2014 voru gerðar 
breytingar  á stjórnskipulagi IndustriAll og á Ísland nú aðeins 
eitt sæti í framkvæmdastjórn en hafði áður tvö. Á síðasta ári tók 
VM að sér að vera fulltrúi Starfgreinasambandsins á fundum 
IndurstiAll.  Mikið upplýsingaflæði er í tölvupóstum frá sam-
böndunum og mjög fróðlegt að fylgjast með þróun mála í Evr-
ópu. Fulltrúi VM fór á tvo fundi hjá framkvæmdastjórn Industri-
All.  Á þessum fundum var aðalumræðuefnið kreppan í Evrópu, 
samdrátturinn og atvinnuleysið í aðildarlöndunum auk skipu-
lagsmála.

alþjóðlega flutningaverkamannasambandið (ITF)
VM er félag innan ITF. Árni Bjarnason formaður FFSÍ sinnir mál-
efnum ITF og er stjórnarmaður í fiskimannadeild ITF. VM fylgist 
með málum fiskimanna í gegnum Árna á þessum vettvangi auk 
þess sem mikið af upplýsingum koma frá samtökunum í tölvu-
pósti. Á síðasta ári var þing sambandsins, sem haldið er á fjögra 
ára fresti, og fór fulltrúi VM á það í Soffíu í Búlgaríu.

Norræna Vélstjórasambandið (NMF)
Norræna Vélstjórasambandið fundar tvisvar á ári. Árið 2014 
var fundað í Helsinki og Stokkhólmi. Á fundinum í Stokkhólmi 
var m.a. fjallað um mönnunarmál og samþykkt Alþjóða sigl-
ingastofnunarinnar(IMO) um lágmarksmönnun. Undirmönn-
un skipa er viðvarandi vandamál með tilheyrandi óhöppum 
vegna of mikils vinnuálags og ofþreytu áhafnarmeðlima. Á 
fundinum í Helsinki var m.a. rætt um ýmis atriði í STCW sam-
þykktarinnar.

Fræðslu- og menntamál VM  
Hlutverk VM á sviði menntamála er að efla félagslega og faglega 
þekkingu félagsmanna og vinna að framgangi og þróun fagnáms 
þeirra. Fagnámið á að gefa sem mesta möguleika á vinnumarkaði 
og til áframhaldandi náms, auk þess sem 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 endurmenntunar. VM 
á fulltrúa í starfsgreinaráði, fagráði Véltækniskólans, stjórn og 
sviðsstjórn IÐUNNAR fræðslumiðstöðvar og menntanefnd ASÍ. 

Mikilvægustu verkefnin félagsins undanfarið á sviði mennta-
mála er viðleitni félagsins til að koma á nemaplássum um borði 
í skipum. Félagið átti frumkvæði að því að gerður var samning-
ur um nemapláss á skipum milli sjómannafélaganna, útgerðar-
manna og skóla.  Einnig var mikil vinna vegna Hvítbókar mennta-
málaráðherra um umbætur í menntun. Þar eru sett  fram tvö 
meginmarkmið, að 90% grunnskólanema nái lágmarksviðmiðum 
í lestri og að 60% nemenda ljúki námi úr framhaldsskóla á tilsett-
um tíma. Þau markmið eru í sjálfu sér góð og gild en þegar bókin 
var kynnt kom á daginn að þar var einungis fjallað um bóknám, 
ekkert minnst á starfsnám eða fullorðinsfræðslu. Iðnaðarmanna-
félögin og ASÍ gerðu athugasemdir við þetta og leiddi það til þess 
að verkefni um starfsnám var sett af stað. Greinargerðir voru unn-
ar á vegum iðnaðarmanna, starfsgreinaráða og ASÍ auk þess sem 
unnið var með vinnuhópum á fundum sem verkefnisstjórn Hvít-
bókarinnar stóð fyrir. Undirliggjandi í umræðunni eru áform um 
að stytta nám til stúdentsprófs í þrjú ár en það gerir fjögurra ára 
iðnnám minna eftirsóknarvert nema það gefi góða möguleika á 
vinnumarkaði auk möguleika á framhaldsnámi. Í þessari vinnu 
hefur VM ítrekað bent á að ekki náist árangur í starfsmenntamál-
um nema tryggðir verði fjármunir til að framkvæma þær tillögur 
sem koma fram hverju sinni.

starfsgreinaráð í málmtækni-, vélstjórnar- og fram-
leiðslugreinum  
Starfsemi allra starfsgreinaráða einkenndust af óvissu allt síðasta 
ár. Nýr menntamálaráðherra boðaði breytingar á skólakerfinu þar 
sem m.a. átti að endurskoða hlutverk ráðanna. Framanaf bárust 
þær fréttir helstar að líklega yrðu ráðin aflögð en þegar leið á árið 
var ákveðið að skipa þau til fjögurra ára, eins og áður. Í áætlunum 
sem lagðar hafa verið fram vegna Hvítbókar ráðherra um mennta-
mál er a.m.k. gert ráð fyrir starfsgreinaráðum en nánari útfærslur 
eru ekki komnar. Í þessu óvissuástandi lauk starfsgreinaráðið 
þeim verkefnum sem unnið var að og starfi Gylfa Einarssonar við 
utanumhald um rekstur ráðsins lauk. 

Menntanefnd asÍ  
Hlutverk menntanefndar ASÍ er að hafa frumkvæði að stefnumót-
un ASÍ á sviði menntamála og fylgja eftir samþykktum miðstjórn-
ar. Starf ASÍ á sviði menntamála byggir á þeirri sýn að líta skuli á 
menntakerfið sem eina heild og að tryggja skuli öllum tækifæri til 
menntunar óháð efnahag, búsetu og félagslegri stöðu. ASÍ þurfti 
að hafa sig nokkuð í frammi til að koma viðhorfum launamanna 
að við vinnu vegna Hvítbókar um menntamál en framan af virt-
ist ráðuneytið ætla menntakerfinu einu að vinna að breytingum 
á skólakerfinu. 
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Málefni Félagsmálaskóla alþýðu (FMA) og Mímis-símenntunar 
eru á könnu nefndarinnar. FMA rekur fræðslu- og útgáfustarf-
semi fyrir talsmenn aðildarsamtakana. Mímir starfar á sviði 
fullorðinsfræðslu og starfsmenntunar með það að markmiði að 
bjóða upp á nám fyrir fullorðna, þróa námsleiðir og hvetja fólk á 
vinnumarkaði til símenntunar og starfsþróunar. Utanumhald um 
félagsmálafræðsluna er á skrifstofu Menningar- og fræðslusam-
bands alþýðu (MFA) í Sætúni, þar sem hluti starfanna er unnin 
af starfsmönnum ASÍ. Fjármál FMA voru nokkuð til umræðu þar 
sem framlag ríkisins til fræðslunnar hefur verið skorið niður. 

skólamál 
Nemar í vél- og málmtækni og netagerð 
Tólf skólar á landinu bjóða nám í vélstjórn, málmiðnaði og neta-
gerð.

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

Nám 2014 2013 2012 2011 2010

Vélstjórn vélaverðir 41 61 93 14 49

Vélstjórn A-nám/2.stig 31 22 34 34 17

Vélstjórn B-nám/3.stig 18 29 25 9 10

Vélstjórn C-nám 2 5 1 2 0

Vélstjórn D nám/4. stig 44 40 40 24 37

Grunndeild málmiðna 40 54 97 17 

Rennismíði 17 12 5 2 6

Stálsmíði 7 14   

Vélvirkjun 73 51 30 31 21

Netagerð 2  2  

Samtals 275 288 327 133 140

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

Nám 2015 2014 2013 2012 2011

Vélstjórn vélaverðir 14 13 35 54 0

Vélstjórn A-nám/2.stig 89 108 94 81 92

Vélstjórn B-nám/3.stig 82 66 78 96 89

Vélstjórn C-nám 11 11 16 5 5

Vélstjórn D-nám/4.stig 162 172 170 190 165

Grunndeild málmiðna 201 269 313 220 227

Rennismíði 27 7 23 25 12

Stálsmíði 26 11 11 4 3

Vélvirkjun 130 80 111 105 41

Netagerð 10 0 8 3 4

Samtals 752 737 859 783 638

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 91 sveinn í málmiðngreinum og netagerð á árinu 
2014 og skiptast eftir iðngreinum sem hér segir:

Iðngrein 2014 2013 2012 2011 2010

Blikksmíði 5 1 5 1 4

Málmsuða 0 0 0 0 0

Netagerð 2 1 0 0 0

Rennismíði 4 3 9 5 4

Stálsmíði 4 15 12 2 1

Vélvirkjun 76 61 49 79 59

Samtals 91 81 75 87 68

Námssamningar
Á árinu 2014 voru 126 námssamningar í málmiðngreinum og neta-
gerð staðfestir.

Námsamningarnir skiptast þannig eftir iðngreinum.

Iðngrein 2014 2013 2012 2011 2010

Blikksmíði 5 4 9 1 3

Málmsuða    0 0 0

Netagerð 4 3 4 2 0

Rennismíði 11 8 10 3 4

Stálsmíði 10 11 15 10 4

Vélvirkjun 96 100 60 66 73

Samtals 126 126 98 82 84



 Á r s s k ý r s l a  V M  2 0 1 4   |  41 

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 SI Borgartúni. Við það tækifæri er  sagt frá því helsta í 
starfsemi félagsins, og viðurkenning veitt fyrir bestan námsár-
angur.

styrkir til útskriftarnema
VM hefur reynt að stuðla að aukinni menntun í vél- og málm-
tæknigreinum með því m.a. að benda á mikilvægi þeirra starfa í 
þjóðfélaginu og nauðsyn þess að fjölga nemum í þeim greinum. 
Jafnframt hefur VM bent á nauðsyn þess að bæta námsaðstöðu 
nemenda og kennara í verknámsgreinum og að verknám og bók-
nám njóti sömu áherslu í skólakerfinu.

Styrkir til nema á útskriftarári í vél- og málmtæknigreinum 
eru viðleitni á þá átt. Árið 2014 voru veittir 12 styrkir og að upp-
hæð 100.000 kr. hver. Auglýst er eftir umsóknum í janúar til 
febrúar ár hvert. Dregið er úr innsendum umsóknum.

Verðlaunaafhending  
Iðnaðarmannafélags reykjavíkur 2014 
Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík stóð fyrir níundu nýsveinahá-
tíðinni þann 31. janúar 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, Degi B. Eggertssyni, verðlaunahöf-
um, meisturum þeirra og fjölda gesta. 

Í þetta sinn voru 19 nýsveinar verðlaunaðir, 13 fengu silfurverð-
laun og 6 bronsverðlaun. Sjö konur hlutu verðlaun að þessu sinni. 
Meistarar nýsveina hlutu viðurkenningu. Þá veitti Háskólinn í 
Reykjavík námsstyrki og Alcoa Fjarðaál veitti námsferðastyrki. 

Sveinarnir starfa í 12 iðngreinum og stunduðu nám við sjö fram-
haldsskóla.

Að þessu sinni var Kokkalandsliðinu veitt sérstök hvatninga-
verðlaun. 

Össur Kristinsson, stoðtækjafræðingur var útnefndur heiðurs-
iðnaðarmaður ársins 2015. 

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 eru að þeirra þörfum. 
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 fyrir-
tækjum. 

Á árinu hélt Málm- og véltæknisvið 
IÐUNNAR eftirtalin námskeið:

 Fjöldi námskeiða Fjöldi nemenda

Autocad/ Inventor 10 55

Undirb. fyrir sveinspróf í vélvirkjun 2 19

Iðntölvustýringar 2 17

CNC 2 10

Kælitækni 4 25

Suðunámskeið 5 24

Suðusmiðja 5 46

Suðuþjálfun í fyrirtækjum 16 38

Vökvatækni 5 35

Samtals 51 269

sjóðir VM 
Fræðslusjóður VM
Við stofnun VM var lögð áhersla á að koma á fót öflugum fræðslu-
sjóði sem veitt gæti félagsmönnum rétt til umtalsverðra styrkja 
til að greiða niður námskostnað þeirra sem vilja sækja sér aukna 
þekkingu og færni. Allir félagsmenn, sem greitt hafa félagsgjald í 
6 mánuði, eiga grunnstyrk að upphæð kr. 100.000. Að auki safna 
þeir kr. 25.000 á ári. Hámarks réttur er kr. 225.000. Grunnrétturinn 
ásamt uppsöfnuðum rétti gefur rétt til styrkja, sem nema 60% af 
námskostnaði við tómstundanám og 75% af kostnaði við fagnám. 

Þeir félagsmenn sem atvinnurekendur greiða sérstaklega af í 
fræðslusjóð VM, vegna ákvæða þar um í kjarasamningi eða sam-
kvæmt persónubundnum samningi, eiga rétt á viðbótarstyrk. 
Miðað er við að greiðslur vinnuveitanda nemi 1% af heildarlaun-
um starfsmanns. Viðbótarstyrkurinn nemur kr. 50.000 á ári og 
geta rétthafar safnað rétti í allt að fjögur ár. Viðbótarstyrkurinn er 
sérstaklega ætlaður til fagnáms og starfsþróunar. 

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

 2014 2013
NÁM/NÁMSKEIÐ Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð

Fagnámskeið 24 1.210.152 22 708.588

Ferðastyrkir 9 202.201 13 321.276

Framhaldsskólanám 132 5.079.465 96 2.582.938

Háskólanám 43 2.945.800 21 792.200

IÐAN fræðslusetur 10 264.539 9 226.106

Landsbjörg 53 2.744.013 45 1.843.100

Meirapróf 20 1.342.700 18 859.200

Persónuleg færni 11 369.106 8 347.000

Tómstundanám 20 551.780 31 726.500

Tungumálanám 9 432.764 13 337.300

Tölvunám 11 504.200 4 189.500

Vinnuvélapróf 3 93.750 

Samtals: 345 15.740.470 280 8.933.708
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styrktar og sjúkrasjóður VM
Árið 2014 var án breytinga á styrkjum og dagpeningum hjá sjúkra-
sjóði VM og félagsmenn duglegir að sækja í sjóðinn.  Aukning hef-
ur orðið á útgreiðslu úr sjóðnum og eru félagsmenn upp til hópa 
mjög ánægðir með styrkina sem eru í boði og nefna þeir þá sérstak-
lega styrki eins og sjúkraþjálfun, læknis- og tannlækniskostnað  
og fæðingarstyrk.  Félagið vill hins vegar hvetja félagmenn ein-

dregið til þess að nýta sér betur forvarnarstyrkina sem standa 
félagsmönnum til boða einu sinni á 12 mánaða fresti hver styrkur 
og má þar nefna áhættumat hjá Hjartavernd, blöðruhálskirtils-
skoðun, krabbameinsskoðun, ristilsskoðun og heyrnarmælingu. 
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-2012-2013-2014

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

2014 Fjöldi Upphæð Meðaltal 

Sjúkradagpeningar til félagsmanna 116 156.522.357 1.349.331

Sjúkraþjálfun 220 7.191.791 32.690

Sjóngler og linsur 144 6.233.445 43.288

Heyrnartæki 37 4.531.452 122.472

Frjósemismeðferð 4 886.401 221.600

Útfararstyrkur 23 6.000.000 260.870

Líkamsræktarstyrkur  408 8.192.334 20.079

Læknisþjónusta 175 4.196.260 23.979

Tannlæknaþjónusta  189 5.268.689 27.877

Fæðingarstyrkur  59 5.900.000 100.000

Aðrir styrkir 144 2.775.531 19.275

Samtals : 1.519 207.698.260 136.734
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Orlofssjóður VM 
Samanburður á nýtingu húsa/íbúða félags-
ins frá 2007 - 2014. 

Eins og á sést á meðfylgjandi töflum er 
ágætis nýting á húsum félagsins en þó mis-
jafnt eftir stöðum. VM hefur lagt metnað 
sinn í að gera upp húsin og samræma innbú 
og þjónustu á milli staða eins og kostur er.

Samanburður á nýtingu húsa/íbúða félagsins frá 2007 – 2014

SUMARNÝTING ( 01.06. - 15.09) ÁR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HÚSAHÓPAR % 59,36 53,49 65,97 68,58 68,44 79,58 80,91 71,53

00-RVÍK Reykjavík, Skúlagata  90,65 90,65 89,72 93,46 97,2 99,07 91,3 94,39

01-RVÍK Mánatún í Reykjavík  0 0 0 0 0 97,82 96,1 96,26

10-ÖLFUS Ölfusborgir við Hveragerði  75 31,78 61,99 57,32 60,12 66,67 99,5 64,8

20-BLÁSK Syðri-Reykir Bláskógabyggð  88 86,92 92,52 89,25 88,79 86,45 92,93 95,33

24-BLÁSK Laugarvatn - húsvarðarhús  57,94 61,68 78,5 81,31 71,03 81,31 93,48 86,92

25-BLÁSK Laugarvatn - stór raðhús  81,78 75,7 87,85 79,91 88,32 84,11 86,96 78,5

26-BLÁSK Laugarvatn - lítil hús (raðhús)  44,76 39,95 51,4 71,03 67,64 63,32 74,7 55,96

27-BLÁSK Laugarvatn sérhús með potti  80 71,5 86,45 81,78 88,79 90,65 94,56 83,18

29-BLÁSK Laugarvatn sérhús keðja  6,54 0 81,31 83,18 84,11 88,79 88,04 85,98

30-KIRKJ Kirkjubæjarklaustur  66,36 71,96 76,64 81,31 69,16 86,92 91,3 71,03

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

40-KLIFA Klifabotn í Lóni  74,77 70,09 85,98 74,77 80,37 85,98 69,57 75,7

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

60-ILLUG Illugastaðir  75,24 85,05 86,92 90,65 90,65 81,31 93,48 89,72

70-FURUL Furulundur á Akureyri  94,37 83,49 90,34 82,24 93,15 87,85 98,18 94,08

90-SVIGN Svignaskarð í Borgarfirði  82,35 82,71 90,65 91,12 86,45 92,06 92,93 92,99

SJUK Sjúkraíbúð  0 0 0 0 0 46,73 61,96 36,45

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

80-FLÓKA Flókalundur  83,33 80 100 100 100 100 80 32,71

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

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

28-BLÁSK Laugarvatn - tjaldvagnastæði  2,31 19,49 17,69 28,46 25,64 20,63 20,13 8,5

99-VIKAV Vika að eigin vali  71,1 48,07 5,44 26,69 29,66 50,93 82,48 89,72

 

       

* 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, Félag vélstjóra- og málmtæknimanna 
verið í samstarfi við VIRK starfsendurhæfingarsjóð. Hlutverk 
sjóðsins er að aðstoða fólk sem lendir í langvinnri fjarveru frá 
vinnu vegna veikinda eða slysa. Félagsmönnum VM stendur þessi 
þjónusta til boða ef starfshæfni þeirra er skert vegna veikinda eða 
heilsubrests. Þeir sem telja sig þurfa á þessari þjónustu að halda 
geta pantað sér tíma hjá ráðgjöfum VM í starfsendurhæfingu. Á 
Stórhöfða 27 eru starfandi þrír ráðgjafar, Hlín Guðjónsdóttir, Rak-
el Björk Gunnarsdóttir og Sigrún Sigurðardóttir. Ráðgjafar sinna 
hefðbundinni starfsendurhæfingu en auk þess eru Hlín og Rakel 
í sér verkefnum tengdum geðheilbrigðisþjónustu á vegum VIRK. 
Hlín hefur viðveru einu sinni í viku á Hvítabandinu og Rakel á 
Kleppspítala. 

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 
vinnuumhverfinu sem hafa áhrif á starfsgetu einstaklingsins til 
að aðstoða hann við að viðhalda vinnugetu sinni og þá möguleik-
um á að vera virkur á vinnumarkaði. 

Á árinu 2014 voru 139 ný einstaklingsmál skráð í þjónustu hjá 
ráðgjöfum á Stórhöfða 27 sem er fjölgun um 58 ný einstaklingsmál 
milli ára. Fjölgunin skýrist að hluta til vegna aukningar stöðu-
gilda ráðgjafa. Sama ár útskrifuðust 48 einstaklingar úr þjónustu. 
Heildarfjöldi  í þjónustu í lok árs 2014 voru 129 einstaklingar. 

Þegar horft er til framfærslu þeirra einstaklinga sem koma inn 
í þjónustu til ráðgjafa eru 64 % þeirra með laun á vinnumarkaði 
eða á sjúkradagpeningum frá stéttarfélagi. Við útskrift eru 73% 
sem fara í launaða vinnu, atvinnuleit eða  lánshæft nám.

styrkir til hjálparsamtaka
2014 styrkti VM hjálparsamtök fyrir jólin eins og undanfarin 
ár. Að þessu sinni fékk Hjálparstofnun kirkjunnar 500.000 kr., 
Mæðrastyrksnefnd 400.000 kr. og samstarf hjálparstofnana á Ak-
ureyri 200.000 kr. 

ORLOFSHÚS 2007 - 2014

Nýting allt árið (01.01. - 31.12) ár 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

HÚSAHÓPAR % 39,62 42,51 48,1 52,53 53,48 56,27 57,73 51,81

00-RVÍK Reykjavík  82,9 81,22 90,66 87,91 83,84 85,36 88,22 87,12

01-RVÍK Mánatún í Reykjavík  0 0 0 0 0 87,55 91,32 90,68

10-ÖLFUS Ölfusborgir við Hveragerði  49,54 51,62 54,41 59,98 67,12 54,75 72,14 57,75

20-BLÁSK Syðri-Reykir Bláskógabyggð  52,11 57,3 60,39 61,41 61,74 60,79 63,01 59,18

24-BLÁSK Laugarvatn - húsvarðarhús  38,46 39,29 43,79 43,59 44,48 48,13 64,66 41,64

25-BLÁSK Laugarvatn - stór raðhús  48,8 45,69 57,24 48,37 54,85 49,79 52,47 46,58

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

27-BLÁSK Laugarvatn sérhús með potti 45,28 52,12 55,25 51,53 58,59 64,55 62,05 56,85

29-BLÁSK Laugarvatn sérhús keðja  0 0 33,33 55,05 59,51 60,56 58,36 50,14

30-KIRKJ Kirkjubæjarklaustur  25,76 27,37 30,64 29,1 40,07 44,25 35,89 29,32

31-KIRKJ Kirkjubæjarklaustur gæludýr  27,15 25,42 29,61 36,18 34,29 39,83 36,98 32,08

40-KLIFA Klifabotn í Lóni  28,18 26,78 31,07 30,17 36,36 31,27 30,69 28,49

51-ÚLFS Úlfsstaðir  32,36 22,68 35,2 28,18 25,68 45,41 41,09 37,81

70-FURUL Furulundur á Akureyri  64,19 69,59 71,85 74,71 75,32 67,5 74,89 76,71

90-SVIGN Svignaskarð í Borgarfirði  43,88 51,82 60,6 57,95 50,43 57,16 55,21 55,62

SJUK Sjúkraíbúð  0 0 0 0 0 48,6 61,1 54,25

 

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  2013 skilaði neikvæðri  ávöxtun á sjóði Akks, því voru ekki 
veittir styrkir árið 2014. Stjórn Akks skipa:  Ólafur Grétar Krist-
jánsson, formaður,  Páll Magnússon og Steingrímur Haraldsson. 
Varamenn í stjórn Akks eru: Guðmundur Ragnarsson, Jón Jó-
hannsson 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
• Stjórn Iðunnar 
• Stjórn Fiskifélags Íslands 
• Skólanefnd Tækniskólans
• Fagráði siglinga   
• Úrskurðarnefnd um fiskverð 
• Mönnunarnefnd skipa 1. janúar 2014 til 31. desember 2016
• Undanþágunefnd 1. janúar 2014 til 31. desember 2016
• Framkvæmdastjórn IndustriAll fyrir IIF - 
 Icelandic Industry Federation 
• NMF- Norræna vélstjórasambandið
• Varamaður í stjórn Gildis lífeyrissjóði
• Fulltrúaráði Sameinaða lífeyrissjóðsins
• Fulltrúaráði Sjómannadagsráðs
• Í starfshópi um endurnýjun skipastóls
  Hafrannsóknastofnunar
• Samstarfsnefnd um bætta umgengi um auðlindir sjávar
• Fulltrúi ASÍ í samráðshópi aðila vinnumarkaðarins um 
 framkvæmd ESS samningsins

Guðni Gunnarsson:  
• Orlofsnefnd VM
• Varamaður í starfsgreinaráði málmtækni,vélstjórnar- 
 og framleiðslugreina    
• Formaður stjórnar ASÍ-UNG

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.

• Starfsgreinaráði málmtækni,vélstjórnar- og framleiðslugreina
• Starfgreinaráði sjávarútvegs- og siglingagreina     
• Sviðsstjórn Málm- og véltæknisviðs IÐUNNAR
• Fagráði Véltækniskólans 
• Verkefnastjórn í öryggismálum sjófarenda 
• Menntanefnd ASÍ - Aðalmaður
• NMF - Norræna vélstjórasambandið

Vignir Eyþórsson - Nefndir  
• Kjara og skattanefnd ASÍ  -  Aðalmaður
• Lífeyrisnefnd ASÍ -  Varamaður
• Skipulags - og starfsháttanefnd ASÍ -  Varamaður
• Vinnumarkaðsnefnd -  Varamaður
• Vinnumarkaðsráð höfuðborgarsvæðis -  Aðalmaður
• Sviðsstjórn Málm- og véltæknisviðs IÐUNNAR
• 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. Það er 
mikilvægt að eldri félagsmenn taki umræðuna um hvað stéttar-
félögin hafa náð fram undanfarna áratugi. Þau mikilvægu rétt-
indi sem við höfum í dag komu ekki á silfurfati og við þurfum að 
halda styrk okkar til að viðhalda þeim og sækja fram.

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. Því 
hefur verið haldið fram að ein af skýringunum fyrir þessari deyfð 
er að með samræmdri launastefnu upplifi félagsmenn það ekki að 
þeir séu að berjast fyrir sínum kjörum og réttindum. Allt er ákveð-
ið miðlægt og aðkoma þeirra er aðeins að samþykkja eða hafna 
því sem lagt er fyrir þá. 

Við endurnýjun kjarasamninga 2015 verður breyting þar á. Fé-
lagið mun fara fram á eigin forsendum með öfluga framtíðarsýn 
sem mörkuð hefur verið hjá félaginu. Á þessum tímamótum  er 
það mikilvægt að félagsmenn fylki sér á bak við félagið til að ná 
þessum markmiðum okkar fram. Það gerum við ekki nema með 
öflugu stéttarfélagi. Hagsmunir allra sem starfa í vél- og málm-
tækni á Íslandi verða best tryggðir með því að allir sameinist í eitt 
öflugt landsfélag. Þannig getum við beitt okkur af fullum krafti 
með okkar hagsmuni í fyrirrúmi án afskipta annarra. 



Lykiltölur úr rekstri VM árið 2014 (birt með fyrirvara)

Rekstrarreikningur 2014

VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður

Efnahagsreikningur 31. desember 2014
VM alls Félagssjóður Orlofssjóður Fræðslusjóður Sjúkrasjóður



Engin verk of smá

Öflugir
Saman

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



Við bjóðum fyrirtækjum 
sérþekkingu

Þjónusta við fyrirtæki

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 áratuga reynslu í þjónustu við sjávarútveginn  
og hjá bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni.  
Þannig getum við ávalt 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.

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

6
5

0
8

3


