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Ókeypis 
heyrnarmæling

Nýjustu heyrnartækin

Læknastö›in, Kringlunni • Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is 

Við bjóðum 
fyrirtækjum 
sérþekkingu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

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

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

Þekking sprettur af áhuga.

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

Magnús er útibússtjóri hjá Íslandsbanka.
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Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður:  

Guðmundur ragnarsson

Ritstjóri: Sigurjón m. Egilsson

Prentun: Oddi

VM - Félag vélstjóra  
og málmtæknimanna

Stórhöfða 25

110 reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

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

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

Stjórn VM skipa:

Guðmundur ragnarsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Jón Jóhannsson

andrés Bjarnason 

Þorsteinn I. Hjálmarsson

Sævar Örn Kristjánsson

Gylfi Ingvarsson

Guðmundur Sigurvinsson
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Vélvirki í 50 ár
vélvirkjameistarinn magnús 

aadnegard flutti átján ára gamall 

frá Sauðárkróki á mölina og fór að 

vinna í vélsmiðju Hafnarfjarðar. 

Þrjátíu árum síðar stofnaði hann 

ásamt tveimur félögum véla- og 

skipaþjónustuna framtak.

Lífeyrisréttindi  
og almannatryggingar

Gylfi arnbjörnsson, forseti aSÍ, skrifar 

um samspil lífeyrisréttinda og al-

mannatrygginga. Hann rifjar þar upp 

stofnun hinna almennu lífeyrissjóða, 

rekur merkilega áfanga í sögu þeirra 

og ræðir nauðsynlegar breytingar á 

núverandi fyrirkomulagi.  

Aðalfundur VM 2012
aðalfundur vm 2012 var 

haldinn á Grand Hótel reykjavík 

þann 14. apríl sl. Á fundinn 

mættu 52 félagsmenn, auk 

tveggja fundarstjóra og fjögurra 

starfsmanna vm.

Sjómannadagurinn 2012
Eins og undanfarin ár stóð 

vm að heiðrun vélstjóra  á 

sjómannadaginn í reykjavík. 

að þessu sinni var Guðmann 

Sveinsson heiðraður og Björg-

vin Jónasson var handhafi 

neistans 2012. 
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> Saman náum við árangri – um allan heim

Saman náum við árangriwww.samskip.is

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

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

 

ÖLL ALMENN SKIPAÞJÓNUSTA 
     

 Stálsmíði 
 Vélvirkjun 
 Háþrýstiþvottur og málun 
 Sandblástur 
 Vinnslubúnaður 
 Trésmíði 
 Skrúfuviðgerðir 
 Vatnsskurðarvél 
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Ég, Samherji og Seðlabankinn
Stjórnendur Samherja gera mér fullhátt und-
ir höfði þegar þeir halda að ég sé örlagavaldur í 
vanda Samherja vegna rannsóknar Seðlabankans 
á viðskiptum Samherja.

fyrirtækið hélt nýverið fund með starfsmönn-
um sínum á akureyri. Þar voru lögð fram gögn um 
sjávarútvegsfrumvörpin og það sem ég hef sagt og 
skrifað í leit minni að skýringum á hvernig standi 
á því að íslenskir sjómenn fái til muna lægra verð 
fyrir sinn afla en til að mynda norskir. Stjórnend-
ur Samherja höfðu látið vinna samantektir um það 
sem ég hef sagt og skrifað. Trúlegast til að freista 
þess að draga úr trúverðugleika mínum. Ekki höfðu þeir dug í sér 
til að bjóða mér til fundarins svo ég hefði möguleika á að skýra 
það sem lagt var fyrir fundinn. Enda hefðu þeir þá sennilega 
ekki náð tilgangi sínum, að draga úr trúverðugleika mínum eins 
og áður sagði og þá um leið að láta að því leiða að það sem ég hef 
spurt um sé einskis virði og að ekki sé ástæða til að svara mér. 
Til að undirstrika markmið sitt slitu þeir úr samhengi það sem ég 
hef sagt en þrátt fyrir það má sjá á lestri þess sem þeir kusu að 
birta margt sem kallar á svör, ekki útúrsnúninga og vandræða-
gang.  

Ein af tilvitnunum er eftirfarandi:

framkvæmdastóri lÍÚ viðurkenndi það sem þarna er sett 
fram  í viðtali við Spegilinn á  rÚv.

 vm er gott stéttarfélag og leggur sig fram við að gæta hags-
muna félagsmanna sinna á öllum sviðum. Samherji, eins og 

aðrar útgerðir, vita um þá miklu spennu sem sí-
fellt ríkir um verðlagningu á fiski hér á landi. mér 
sem formanni félagsins ber skylda til að reyna að 
minnka þá spennu með því að setja fram spurning-
ar og kalla eftir svörum til að geta svarað mínum 
umbjóðendum. meðan ekki er hægt að setjast nið-
ur og finna eðlilegar skýringar á verðmynduninni 
þá elur slíkt á tortryggni. Ekki mun standa á mér 
að taka þátt í að útskýra verðmuninn fyrir mínum 
umbjóðendum um leið og eðlilegar skýringar koma 
fram. HB Grandi hefur stigið þetta skref, með sam-

anburð á verðmyndun hér, í noregi og færeyjum. 
vm er tilbúið að fara í þá vinnu með þeim. Útgerðin á hrós skil-
ið fyrir fundinn sem þeir héldu með sínum sjómönnum um þessi 
mál og buðu stéttarfélögum sjómanna á.

Einn af eigendum Samherja, Kristján vilhelmsson sendi mér 
framangreinda samantekt sólarhring eftir að fundurinn átti sér 
stað með þeim ummælum sem ég ætla að vitna í:

„Auk þess þar sem þú sem formaður VM virðist vera mikil 
áhrifavaldur í rekstri Samherja hf um þessar mundir lét ég 
taka saman nokkrar tilvitnanir í skrif þín, ummæli og viðtöl 
úr  þáttum Ríkisútvarps/sjónvarps. Þessi samantekt lá einn-
ig frammi á fundinum.“

Hvernig Samherjamenn tengja rannsókn Seðlabanka Íslands 
á félaginu við formann vm er mjög langsótt og illskiljanlegt. Ég 
skrifaði grein um verðlagsmál á fiski í Tímarit vm í október 2011. 
Hún vakti athygli fjölmiðla sem fóru eitthvað að kafa í málin. 
Það er mér alls óviðkomandi hvernig fjölmiðlar vinna sína vinnu. 
Samherjamenn sýna með þessu að allt verður lagt í sölurnar í  
hagsmunagæslunni. Þeir fara beint í manninn en ekki boltann, 
í kappleik með dómara fengju þeir rautt spjald og væru reknir 
útaf.

Sjálfsagt eru þeir vanir að spila leikinn þannig á sínum heima-
velli, að þeir semji leikreglurnar og sjái um dómgæsluna.

Ég ætla að enda þetta með síðustu setningunni í fyrrnefndri 
grein minni sem virðist vera búin að valda miklum pirringi.

,,mig langar til að skilja og fá skýringar fyrir hönd minna um-
bjóðenda hjá vm.“ 

Kv. Guðmundur Ragnarsson, formaður VM.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

 Velkomin í 
Eignastýringu 
Landsbankans

Sigurður B. Stefánsson Eyrún Anna Einarsdóttir

Heimsæktu ráðgjafa Eignastýringar í Austurstræti 11, hringdu í 410 4040 
eða sendu okkur póst á verdbrefaoglifeyrisradgjof@landsbankinn.is.

Eignastýring Landsbankans er sérhæfð �ármálaþjónusta 

fyrir viðskiptavini sem vilja byggja upp öflugt eignasafn 

og njóta sérfræðiráðgjafar á öllum sviðum bankaþjónustu.



Þrælsóttinn ótrúlegur
„Það er búið að vera undarleg upplifun í því ferli sem vm hefur 
beitt sér í varðandi verðlagsmál á fiski fyrir vélstjóra á fiskiskipa-
flotanum. Það var farið í það með aðstoð SSÍ að taka á þessum 
málum. Grein sem ég ritaði í Tímarit vm vakti athygli fjölmiðla 
og þeir hafa fjallað um málið. Ég ætla þó ekki að rekja hér í smá-
atriðum framgang málsins. En að þurfa að upplifa það að önnur 
stéttafélög séu orðin jafnvel hatrammari andstæðingar okkar en 
atvinnurekendur, þó svo að þau sömu félög hafi ítrekað lýst yfir 
óánægju sinni með fyrirkomulag þessara mála, er áhyggjuefni. 
Hvernig þessi mál hafa síðan þróast í þvingunum atvinnurekenda 
á sitt fólk er enn meira áhyggjuefni, þrælsóttinn er orðinn ótrú-
legur. Þessi þrælsótti hefur gengið svo langt að við erum ásakaðir 
um að skaða okkar umbjóðendur með þessu. Útgerðamenn eigi að 
fá að vera með sitt alræði í friði annars hljóti menn verra af.“

Sjúkrasjóður bætt réttindi félagsmanna
Sjúkrasjóður félagsins var næsta umfjöllunarefni Guðmundar 
og sagði hann sjóðinn hafa bætt réttindi félagsmanna, en rétt-
indi eldri félagsmanna voru aukin á árinu og í nóvember sl. voru 
sjúkradagpeningar hækkaðir um 100.000 kr., auk þess sem tann-
lækningum var bætt við inn í læknisaðgerðir. „Ef fer sem horf-
ir, og með breyttum áherslum í rekstri og fjármálum félagsins, 
mun sjóðurinn væntanlega geta hækkað sjúkradagpeningana og 
styrki enn meira á þessu ári,“ sagði Guðmundur. 

Hann sagði virk – starfsendurhæfingarsjóð vera farinn að 
sýna árangur að áliti stjórnar sjúkrasjóðs, sem einnig komi fram 
í minna álagi á sjúkrasjóð félagsins. „Hafin  er vinna við að breyta 
fyrirkomulagi og áherslum fræðslusjóðs og mun sú vinna vænt-
anlega auka réttindi félagsmanna mikið til endurmenntunar-
styrkja.“

Guðmundur benti einnig á að atvinnuleysi á meðal félagsmanna 
vm minnkaði á milli ára, úr 4,5% í 3,5%, en atvinnuleysi á lands-
vísu var að meðaltali 7,5% á árinu 2011. „mikill skortur er þó á vél- 
og málmtæknimönnun í dag og framundan eru verkefni sem munu 

ekki verða framkvæmd nema með innflutningi á erlendum iðn-
aðarmönnum. mín skoðun er að tímabundið þurfum við að sætta 
okkur við svona innrás, vegna hraða framkvæmdanna. Hins vegar 
hefur félagið haldið uppi áróðri og viðvörunum um að ef ekki verði 
gert átak, og þá aðallega í launakjörurum okkar stétta til þess að 
laða ungt fólk í þessi störf, þá munum við ekki hafa nægt fólk til að 
sinna viðhaldstörfum við atvinnulífið innan fárra ára.“

að lokum sagði Guðmundur að eitt af helstu verkefnum stjórn-
ar félagsins á næsta starfsári yrði að fara yfir og endurskoða 
fyrirkomulag sjóða og þóknanir á milli þeirra. „Það er orðið mjög 
brýnt verkefni að fara í þessa fjárhagslegu endurskipulagningu 
og vænti ég mikils af þeirri vinnu.“ 

Framhald á næstu opnu
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Kjarasamningar hafa verið aðalverkefni VM frá síðasta aðalfundi.

aðalfundur vm 2012 var haldinn á Grand Hótel reykjavík þann 
14. apríl sl. Á fundinn mættu 52 félagsmenn, auk tveggja fundar-
stjóra og fjögurra starfsmanna vm. Guðmundur ragnarsson, for-
maður vm setti fundinn kl. 13:05 og bauð fundarmenn velkomna. 
Gylfi Ingvarsson var kjörinn fundarstjóri og Halldór arnar Guð-
mundsson, starfsmaður vm, fundarritari. 

Fór yfir starfsemi VM
Guðmundur ragnarsson fór í ræðu sinni yfir skýrslu stjórn-
ar vm um starfsemi félagsins og sagði þar dregna upp mynd af 
helstu viðfangsefnum félagsins ásamt ýmsum tölulegum upp-
lýsingum og samanburði. „rekstur félagsins gengur vel, efna-
hagurinn er traustur og hefur vaxið að raunvirði. Hagnaður var 
af rekstri félagsins, rekstrarafgangur var á félagssjóði, fræðslu-
sjóði og sjúkrasjóði, en orlofssjóður er með tapi vegna endurbóta 
á orlofshúsum sem að mestu eru gjaldfærðar. raunávöxtun pen-
ingalegra eigna er reiknuð út og sýnd í reikningum félagsins eins 
og áður, þetta gefur félagsmönnum gleggri mynd af þeim raun-
tekjum sem félagið er að fá af þessum eignum sínum,“ sagði Guð-
mundur. Hann bætti því við að ásættanleg raunávöxtun hefði 
náðst af eignum félagsins á síðasta ári og undirstrikaði að stjórn 
félagsins þyrfti eftir sem áður að vera vakandi yfir eignunum og 
leitast við að fá sem mesta ávöxtun á sjóði félagsins. 

 
Kjarasamningar og orlofsmál
„Kjarasamningar hafa verið aðalverkefni félagsins frá síðasta að-
alfundi og hefur mikill tími farið í þá, vegna fjölda kjarasamninga 
sem vm er með. Enn hefur tekist að ljúka öllum kjarasamning-
unum og eru samningar sjómanna lausir. félagið tók þátt í sam-
ræmdri launastefnu aðila vinnumarkaðarins og flestar launa-
hækkanir okkar félagsmanna tóku mið af þeim launahækkunum 
sem þar var samið um, þó tekist hafi að framkalla meiri hækkan-
ir í nokkrum sérkjarasamningum. mín skoðun er sú að aðferða-
fræði samræmdrar launastefnu þurfi að endurskoða eftir fengna 
reynslu okkar félagsmanna í undanförnum kjarasamningum og 
að tíma hennar sé lokið eins og hún hefur verið framkvæmd.“

Guðmundur fór næst yfir framkvæmdaáætlun vm um að 
hefja í haust undirbúning að endurnýjun kjarasamninga vm 
2014: „með þeirri vinnu getum við skilgreint stöðu okkar betur og 
kallað fram það sem félagsmenn vm vilja leggja áherslu á, hverju 

við ætlum að breyta og berjast fyrir á okkar forsendum í komandi 
framtíð. að mínu viti er þetta verkefni grundvöllur fyrir því að við 
náum árangri í að lagfæra kjörin,“ sagði hann. 

Guðmundur snéri sér síðan að orlofsmálum félagsins og sagði 
þau hafa verið tekin föstum tökum á árinu 2011 og lýsti hann 
ánægju félagsmanna með þau miklu umskipti sem orðið hafa á 
orlofshúsum félagsins. 

„nýju íbúðirnar í reykjavík sem keyptar voru á síðasta ári eru 
félaginu til sóma og bæta aðstöðu okkar félagsmanna sem þurfa 
að sinna erindum á höfuðborgarsvæðinu. Ein af íbúðunum er með 
forgang fyrir félagsmenn sem þurfa að koma vegna veikinda eða 
slysa og er það að gefa góða raun, en eins og allir vita hefur heil-
brigðisþjónusta verið skorin mikið niður á landsbyggðinni,“ sagði 
Guðmundur

AðAlfundur 
VM 2012

Hlustað af athygli
Hagnaður var af rekstri félagsins, rekstrarafgangur var á félagssjóði, 
fræðslusjóði og sjúkrasjóði, en orlofssjóður er með tapi vegna endurbóta á 
orlofshúsum sem að mestu eru gjaldfærðar. 

Fjölmennur fundur
Félagið tók þátt í samræmdri launastefnu aðila vinnumarkaðarins og flestar 
launahækkanir okkar félagsmanna tóku mið af þeim launahækkunum sem 
þar var samið um, þó tekist hafi að framkalla meiri hækkanir í nokkrum sér-
kjarasamningum.

Guðmundur Ragnarsson
 „Mikill skortur er þó á vél- og málm-
tæknimönnun í dag og framundan 
eru verkefni sem munu ekki verða 
framkvæmd nema með innflutningi 
á erlendum iðnaðarmönnum.“
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Lagabreytingar og reglugerðir
Á aðalfundinum var lögð fram og samþykkt tillaga um breyt-
ingar á reglugerð fræðslusjóðs vm: – á greinum 4, 7, 9, 13, 14 
og 16. að því loknu lagði stjórn vm fram greinargerð og var 
hún svohljóðandi:             

„Stjórn félagsins leggur til að framlag af félagsgjöldum í 
sjóðinn verði stýrt, vegna mismunandi álags á sjóðinn, ekki 
sé æskilegt að hann vaxi umfram þörf. Stærð sjóðsins er 
orðin þannig í dag, að miðað við úthlutanir og umsóknir um 
styrki þá er hann sjálfbær af vaxtatekjum. Stjórn félags-
ins mun fara í að undirbúa og gera breytingar á styrkjum úr 
sjóðnum, upphæð styrkja og auka endurnýjun á áunnum 
réttindum til frekari styrkja.

Ástæða þess að 13. gr. er felld út er að líkamsræktar og 
íþróttastyrkir voru færðir yfir í sjúkrasjóð, til að áunnin rétt-
indi í fræðslusjóði færu ekki að stóum hluta hjá viðkomandi 
félagsmanni í þá styrki og lítil sem engin ávinnsla yrði til 
námsstyrkja. 16. gr. sem var til bráðarbyrgðar, hefur ekki til-
gang lengur.“

Önnur mál aðalfundar:
Ákvörðun stjórnarlauna 
Tillaga um hækkun stjórnarlauna úr kr. 26.600 í kr. 29.419 
var samþykkt.

Uppbygging orlofssvæðis VM á Laugarvatni
Guðmundur ragnarsson kynnti hugmyndir að uppbyggingu 
orlofssvæðis vm a laugarvatni. 

Tillaga að ályktun frá lífeyrisnefnd VM  var samþykkt

Helgi Laxdal bar upp tillögu vegna sögu VSFÍ:
Helgi laxdal krafðist þess að stjórn félagsins svaraði efnis-
lega þeim spurningum sem fram koma í bréfi þeirra Helga 
laxdal og Páls magnússonar til stjórnar vm, dags. 15. apríl 
2011. atkvæði voru greidd um tillögu fundarstjóra að vísa 
þessari tillögu til stjórnar vm með því fororði að umrædd-
ur fundur fari fram og Helgi og Páll fái þau gögn sem um 
ræðir. Tillaga fundarstjóra var samþykkt með 23 atkvæðum  
gegn 5.

Lítil þátttaka í kosningum til stjórnar VM
Jón ragnarsson fjallaði um hve lítil þátttaka var í kosningum 
til stjórnar og taldi að niðurstöður kjararáðstefnu vm hefðu 
ekki skilað sér í síðustu kjarasamningum.

Örn friðriksson, formaður vestmannaeyjadeildar vm, 
fjallaði um það hve mikið væri um að vélstjórar væru skikk-
aðir að vinna störf á dekki á fiskiskipum og um ágalla á fisk-
veiðifrumvörpum sem lægju fyrir.

Nýju íbúðirnar í Reykjavík sem 
keyptar voru á síðasta ári eru félaginu 
til sóma og bæta aðstöðu okkar félags-

manna sem þurfa að sinna erindum á 
höfuðborgarsvæðinu. Ein af íbúðunum er með for-
gang fyrir félagsmenn sem þurfa að koma vegna 
veikinda eða slysa og er það að gefa góða raun, en 
eins og allir vita hefur heilbrigðisþjónusta verið 
skorin mikið niður á landsbyggðinni.

Björgvin Jónasson var á sjómannadaginn kynntur sem hand-
hafi neistans 2012, viðurkenningu Tryggingamiðstöðvarinnar 
hf. og vm sem veitt er fyrir fyrirmyndar yfirvélstjórastörf.

Björgvin er fæddur að Syðra-Kálfskinni í Árskógsstrandar-
hreppi í Eyjafirði  árið 1946. Hann tók mótorvélstjórapróf árið 
1965 og 4. stigið í vélskóla Íslands árið 1971. Björgvin hefur 
starfað óslitið sem vélstjóri á fiskiskipum frá því að námi lauk 
og sem yfirvélstjóri frá árinu 1991. Björgvin starfar nú sem yf-
irvélstjóri á Guðmundi í nesi rE-13.

Tilgangur viðurkenningarinnar er að vekja athygli á hversu 
þýðingarmikið og krefjandi starf yfirvélstjórans er og um leið 
að veita þeim sem skara fram úr viðurkenningu fyrir fyrir-
myndarstörf.

Björgvin Jónasson handhafi Neistans 2012:

neistinn veittur í tuttugasta sinn

Sjómannadagurinn
Eins og undanfarin ár stóð VM að heiðrun vélstjóra  á sjómannadaginn í 
Reykjavík. Að þessu sinni var það Guðmann Sveinsson sem var heiðraður. 
Guðmann er fæddur árið 1936 í Reykjavík. Hann tók meira mótorvélstjór-
apróf árið 1958. Hann starfaði lengst af hjá Hafrannsóknarstofnuninni, eða í 
rúm 30 ár. Áður en hann hóf störf hjá Hafrannsóknarstofnuninni vann hann 
meðal annars hjá Eimskip og Sambandinu.



Ný stjórn tók við á aðalfundi VM þann 
14. apríl sl. Kjörtímabil hennar er  frá að-
alfundi 2012 til aðalfundar 2014.

Formaður: 
n Guðmundur Ragnarsson

Varaformaður: 
n Samúel Ingvason

Aðalmenn:    
n Guðmundur Helgi Þórarinsson,   
Grandi

n Jón Jóhannsson,     
Kælismiðjan Frost
n Andrés Bjarnason,    
Landsvirkjun
n Þorsteinn I. Hjálmarsson,    
Eimskip 
n Sævar Örn Kristjánsson,    
Landsvirkjun
n Gylfi Ingvarsson,    
ÍSAL
n Guðmundur Sigurvinsson,  
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf.

Varamenn: 
n Gunnar Sk. Gunnarsson,    

Sindra .
n Valdimar Jóhannsson,   
Eimskip 
n Friðrik Björgvinsson,   
Vestmannaeyjabær 
n Samúel Jón Guðmundsson , 
Héðinn hf. 
n Guðmundur Smári Guðmundsson,  
Marel 
n Einar Hilmarsson,   
Frumherji 
n Kristinn Sævar Jóhannsson,  
Eimskip 
n Smári Garðarsson   
Eimskip 
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Ný stjórn VM

Á síðasta aðalfundi vm var kjörin ný stjórn akks – styrktar- og 
menningarsjóðs vm.

Kjörtímabil stjórnarinnar er frá aðalfundi 
2012 til aðalfundar 2015.  

vm  þakkar magnúsi Jóhannessyni, frá-
farandi formanni akks, fyrir störf hans, en 
magnús hefur verið formaður akks frá stofn-
un sjóðsins. Einnig eru bestu þakkir til ann-
arra stjórnarmanna fyrir störf þeirra.

nýr fomaður akks er Ólafur Grétar Krist-
jánsson. Ólafur er með sveinspróf í stálvirkja-
smíði, fil.kand.-próf frá lundi í félagsfræði og 
hagsögu, Ba-próf í íslensku frá HÍ, kennslu-

réttindi í íslensku frá sama skóla og meistarapróf í opinberri 
stjórnsýslu, einnig frá Háskóla Íslands. Ólafur hefur starfað í 
menntamálaráðuneytinu í yfir 10 ár.

Aðrir stjórnarmenn eru:
n Páll magnússon, Landsnet 
n Steingrímur Haraldsson, CRI

Til vara:
n Guðmundur  ragnarsson, VM
n Jón Jóhannsson,  Kælismiðjan Frost
n Einar Hilmarsson, Frumherja

Akkur – styrktar og menningarsjóður VM:

Ólafur Grétar nýr formaður akks

Ólafur Grétar 
Kristjánsson

Kjararáðstefna 
VM 2012
félagið hefur ákveðið að hefja undirbúning fyrir kjarasamninga 2014 með kjararáð-
stefnu sem haldin verður á Hótel Selfossi dagana 2. og 3. nóvember 2012. 

Á ráðstefnunni verða kjaramál félagsmanna vm rædd og verðlagning 

þeirra inn í hagkerfið metin. Haldnir verða fyrirlestrar og pallborðsumræð-

ur um niðurstöður kjarasamninga undanfarin ár. Sérstök umfjöllun verður 

um verðlagsmál á fiskafurðum og hlutaskiptakerfi í noregi.

Skipaðir verða vinnuhópar sem munu starfa fram að  

kjararáðstefnu vm árið 2013 og skila þá niðurstöðum.

ráðstefnan mun standa yfir frá kl. 13:00 föstudaginn  

2. nóvember til kl. 16:00 laugardaginn 3. nóvember. 

Félagsmenn eru hvattir til að taka daginn  

frá og skrá sig á ráðstefnuna.

Skráning og nánari upplýsingar hjá Guðna  

Gunnarssyni í síma 575 9805 eða á gudnig@vm.is 

ráðstefnugestum er velkomið að taka maka með. 

nánari dagskrá verður auglýst í blaði félagsins 

 og á heimasíðu www.vm.is

Félagsmenn mætum og tökum  
þátt í að móta kjarastefnu VM.



undanfarið hefur mikið verið fjallað um tengsl greiðslna úr líf-
eyrissjóðum við greiðslur úr almannatryggingum hjá Trygg-
ingastofnun. af umfjölluninni mætti ætla að greiðslur úr líf-
eyrissjóðunum skipti ekki neinu máli varðandi þau réttindi sem 
almenningur nýtur – að það skipti ekki neinu máli að hafa greitt 
í lífeyrissjóð. Svo er sem betur fer ekki, en ljóst er að stjórnvöld 
hafa gengið allt of langt í að skerða réttindi í almannatrygging-
um vegna greiðslna frá lífeyrissjóðum.

Upphaflegt markmið
vert er að rifja upp hvers vegna almennu lífeyrissjóðirnir voru 
stofnaðir með kjarasamningum aSÍ og vSÍ árið 1969 og hvaða 
hlutverki þeim var ætlað að sinna. lífeyrissjóðunum var þannig 
þegar í upphafi ætlað að sinna fleirum þáttum trygginga en bara 
ellilífeyri vegna þess hversu lítinn rétt almennt verkafólk hafði 
frá almannatryggingum. Þannig var við stofnun þeirra ákveðið 
að fyrir utan að greiða ellilífeyrir myndu þeir einnig greiða ör-
orkubætur, makabætur og barnabætur. Á þeim tíma höfðu opin-
berir starfsmenn búið við almenn lífeyrisréttindi frá árinu 1946 
sem tryggðu þeim 72% af dagvinnulaunum eftirmanna sinna í 
ellilífeyri. verslunarmenn stofnuðu sinn lífeyrissjóð árið 1956 
og félög iðnaðarmanna stofnuðu sjóði á árunum 1956-1965. 
verkafólk og sjómenn voru því einu stéttirnar sem ekki nutu líf-
eyrisréttinda og bjuggu því við ákvæði almannatrygginga um 
ellilífeyri. Þessi ellilífeyrir var 25% af dagvinnulaunum dags-
brúnarmanns og ljóst að enginn gat lifað sjálfstæðu lífi með 
þann lífeyri. Því voru ellilífeyrisþegar þess tíma algerlega háðir 
afkomendum sínum eða sveitarfélögunum um afkomu og nutu 
ekki fjárhagslegs sjálfstæðis. með stofnun almennu lífeyrissjóð-
anna var réttindakerfið byggt upp á þeirri forsendu að umrædd 
25% kæmu frá ríkinu og iðgjaldið stefnt af miðað við að sjóðirnir 
tryggðu 56% af dagvinnutekjum launafólks.

fljótlega eftir að sjóðirnir voru komnir í fulla starfsemi árið 
1974 varð til nýr viðbótarbótaflokkur í almannatryggingum sem 
nefndur var tekjutrygging. með þessum bótaflokki var að því 
stefnt að þeir einstaklingar, sem verið höfðu utan vinnumark-
aðar, nytu mannsæmandi lífeyris sem tryggði þeim a.m.k. fjár-
hagslegs sjálfstæðis og virðingar. Einnig var gert ráð fyrir því að 

þangað til lífeyriskerfið yrði fullburða, sem tekur heila kynslóð 
á vinnumarkaði, myndu greiðslur frá lífeyrissjóði skerða tekju-
trygginguna um sem nemur 45% af upphæðinni en einstakling-
urinn héldi eftir 55%.

Enginn vafi er á því að með tilkomu lífeyrissjóðanna hefur 
á mjög skömmum tíma tekist að umbylta stöðu þessara mála 
þannig að sú kynslóð sem nú er á lífeyri er fjárhagslega sjálfstæð 
og ekki beinlínis háð afkomendum sínum eða félagslegri aðstoð 
sveitarfélaganna. Það þýðir ekki að afkoma þeirra sé fyllilega 
viðunandi, en engu að síður sjálfstæð. Þegar fram í sækir munu 
ellilífeyrisþegar ekki aðeins búa við sjálfstæði heldur skila sam-
félaginu skatttekjum sem munu vera mun hærri en sem nemur 
kostnaði samfélagsins við þjónustuþörf þess. Þetta er einstætt 
í heiminum.

Vaxandi óánægja með tekjutengingar
Þegar líða fór á níunda áratuginn þótti ljóst að 10% iðgjald af 
dagvinnulaunum tryggði ekki nægilega vel afkomu og fjárhags-
legt sjálfstæði ellilífeyrisþega og var samið um það árið 1986 að 
greiða iðgjaldið af öllum tekjum. 

Framhald á næstu opnu
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Af samspili 
lífeyrisréttinda og 
almannatrygginga

Gylfi Arnbjörnsson, forseti Alþýðusambands Íslands
Forystumenn ASÍ hafa lengi talað fyrir því að þeir sem áttu að greiða í líf-
eyrissjóð en komu sér undan því verði áætlaður lífeyrir sem lagður verði til 
grundvallar útreikningi á réttindum þeirra í almannatryggingum.
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Í reynd má segja að framlög til lífeyrissjóða hafi verið hækkað um 
50% með þessum kjarasamningi. Jafnframt fór óánægja vaxandi 
með tekjutengingu milli lífeyrissjóðs og almannatrygginga sem 
þótti of brött, og þess krafist að gera yrði ráð fyrir því að fólk á 
vinnumarkaði héldi stærri hluta þeirra réttinda sem það hefði greitt 
í sinn lífeyrissjóð. Í þjóðarsáttarsamningunum náðist mikilvægt 
samkomulag í þessu efni þegar forsætisráðherra lýsti því yfir að 
frítekjumark tekjutryggingarþega vegna greiðslna úr lífeyrissjóð-
um yrði hækkað og unnið yrði að samræmingu þessara réttinda.

að baki þessari hugsun liggur að fyrirséð var að kostnaður 
samfélagsins vegna ellilífeyris myndi í framtíðinni færast að 
miklu leyti frá ríkinu yfir á lífeyrissjóðina. Jafnframt var við það 
miðað að einstaklingur sem verið hefði á vinnumarkaði hefði 
með greiðslu í lífeyrissjóð tryggt sér betri lífeyrisréttindi en ef 
hann hefði verið utan vinnumarkaðar. Sú kynslóð sem komin var 
fram yfir miðjan aldur þegar kerfið var stofnað myndi ekki ná að 
ávinna sér nein þau réttindi sem tryggði þeim viðunandi afkomu 
né fjárhagslegt sjálfstæði. Því þurfti að fjármagna réttindi þeirra 
sérstaklega og var það annars vegar gert með því að leggja byrð-
ar á yngri kynslóðir í formi þess að úthluta öllum ákveðin grunn-
réttindi óháð greiðslum í lífeyrissjóðina (sem voru fjármögnuð 
með samtryggingaþætti lífeyrissjóðanna) og hins vegar með til-
komu tekjutryggingarinnar.

Lífeyrissjóðirnir taka við eftirlaununum af ríkinu
Það er forvitnilegt að skoða hvernig þetta kerfi hefur verið að 
þróast undanfarna áratugi. Á heimasíðu rSK má t.d. finna tekjur 
einhleypra og hjóna frá árinu 1993-2010 eftir aldri. Ef við skoð-
um fyrst árið 1993 kemur fram að stærsti hluti lífeyris (hér bæði 
ellilífeyrir og örorkulífeyrir) sem greiddur var á því ári kom frá 
Tryggingastofnun, eða 65% á móti 35% frá lífeyrissjóðunum. 
nú er ljóst að útgjöld Tr vegna örorku er meiri en hjá lífeyrissjóð-
unum og hann er undanskilinn var hlutur lífeyrissjóðanna tæp 
40% af ellilífeyrnum.

Ef litið er á sambærilegar tölur fyrir árið 2010, hafa á þessum 
17 árum orðið algjör hlutverkaskipti milli Tryggingastofnunar 
og lífeyrissjóðanna. nú er það þannig að lífeyrissjóðirnir standa 
fyrir stærsta hluta lífeyrisgreiðslnanna hjá öllum aldurshóp-
um eldri en 60 ára að þeim sem eru eldri en 105 ára! Árið 2010 

greiddu lífeyrissjóðirnir þannig 70 milljarða króna í lífeyri á móti 
49 milljarða króna greiðslum Tryggingastofnunar. Þetta þýðir að 
lífeyrissjóðirnir standa fyrir 59% af greiddum lífeyri á móti 41% 
frá Tr. Ef aðeins er litið á ellilífeyri greiddu lífeyrissjóðirnir 65% 
á móti 35% hlut Tr!

með öðrum orðum, lífeyrissjóðirnir standa orðið fyrir 2/3 
hluta af ellilífeyri landsmanna og ef þessara greiðslna nyti ekki 
við yrði annað hvort að hækka tekjuskatt gríðarlega eða eins og 
gert var fyrir tilkomu lífeyriskerfisins eða lækka lífeyri almanna-
trygginga verulega. Það er einnig ljóst að þetta hlutfall á eftir að 
hækka mjög hratt á næstu árum þegar fjölmennir árgangar frá 
6. og 7. áratugunum fara á eftirlaun uppúr 2020.

Samstaða um meginskipulag lífeyrisréttinda
almennt hefur hér á landi verið breið samstaða um að lífeyris-
kerfið eigi að hvíla á þremur stoðum. almannatryggingakerfi 
með grunnréttindum sem tryggir öllum viðunandi afkomu og 
fjárhagslegt sjálfstæði, lífeyriskerfi á vinnumarkaði sem tryggi 
öllum sem eru þátttakendur á vinnumarkaði ákveðið hlutfall 
af þeim tekjum sem viðkomandi var með á starfsævinni – nú á 
bilinu 56-76% - og síðan frjálsan viðbótarsparnað. viðbótar-
sparnaðurinn gefur fólki ákveðinn sveigjanleika til að ákveða að 
flýta starfslokum eða hafa rýmri tekjur fyrstu árin eftir að við-
komandi er komin á lífeyrisaldur. Í öllum megin atriðum má segja 
að íslenska lífeyriskerfið hafi orðið að ákveðinni fyrirmynd og 
telst vera með traustustu lífeyriskerfum í heiminum.

Vandi kerfisins er of mikil tekjutenging
vandi kerfisins er hins vegar tvíþættur og það er mjög brýnt að 
taka á þeim vanda. Í fyrsta lagi er ljóst að á milli fyrstu og annarr-
ar stoðarinnar verður að vera ákveðin tekjutenging þar sem feta 
þarf einstigi milli þess að lækka réttindin í almannatryggingum 
eftir því sem réttindi í lífeyriskerfinu byggjast upp. Hér verðum 
við að vega saman þörfina fyrir upphæð lágmarksréttindanna 
sem allir njóta og hins vegar skattbyrðina af því að standa undir 
þeim réttindum. Enginn vafi er á því að hér hefur verið gengið 
allt of langt í því að tekjutengja á milli greiðslna úr lífeyrissjóð-
um og almannatrygginga. undanfarin ár hefur þessi tekjuteng-
ing á ákveðnum tekjubilum verið króna á móti krónu, þ.e. að fyrir 
hverja krónu sem viðkomandi fær frá lífeyrissjóði skerðist réttur 
hans hjá almannatryggingum um eina krónu. Tekjutengingin er 
þannig að greiðslur almannatrygginga hjá einstaklingi með 75 
þús.kr. greiðslur úr lífeyrissjóði skerðist um sömu upphæð. Þetta 
leiðir til þess að ef lífeyrisréttur einstaklings í lífeyrissjóði er 
að upphæð 90 þús.kr. á mánuði skerðast greiðslur frá almanna-
tryggingum það mikið að ráðstöfunartekjur hans aukast aðeins 
um 8 eða 9 þús.kr. fyrir að hafa greitt í lífeyrissjóð.

Ný hugsun tryggir betri sátt
Eins og aSÍ benti á þegar árið 2007 verður aldrei sátt um kerfi 
sem í reynd felur í sér 100% ,,skattlagningu‘‘. aSÍ hefur þannig 
lengi talað fyrir því að stilla eigi saman réttindi í lífeyrissjóði og 
almannatryggingum á þeim grunni sem samkomulagið í þjóðar-
sáttarsamningunum frá 1990 gerði ráð fyrir. Ef allir bótaflokkar 
aðrir en framfærsluuppbótin yrðu sameinaðir í eina lífeyristrygg-
ingu og tekið yrði upp 75 þús.kr. frítekjumark lífeyristrygginga 
gagnvart greiðslum úr lífeyrissjóði og tekjutengja greiðslur um-
fram það m.v. 45% yrði hægt að ná miklu meiri sátt um þetta 
fyrirkomulag en nú er. Þá myndum við bæði koma í veg fyrir,,núll 
tryggingu‘‘ sem er afleiðing 100% tekjutengingar og jafnframt 
tryggja að millistéttin nyti áfram almannaréttar en að hann falli 
niður við háar lífeyrisgreiðslur. ljóst er að frá núverandi kerfi 
myndi þetta kosta ríkissjóð talsvert næstu árin, en ef þetta er 
sett í forgang og dreift á nokkur ár er þetta vel framkvæmanlegt. 
Sérstaklega ef tekið er tillit til þess að réttindi þeirra sem eru að 
koma á lífeyri hafa verið að aukast mjög hratt undanfarinn ára-
tug og það mun draga verulega úr útgjöldum ríkisins á móti. Því 
höfum við öðrum þjóðum fremur tækifæri á að laga þetta kerfi 
okkar þannig að það verði áfram í fremstu röð.

Það sem særir réttlæti 
Á núverandi kerfi tekjutenginga þarf jafnframt að gera tvær 
breytingar sem báðar hafa sært réttlætiskennd landsmanna. for-
ystumenn aSÍ hafa lengi talað fyrir því að þeir sem áttu að greiða 
í lífeyrissjóð en komu sér undan því verði áætlaður lífeyrir sem 
lagður verði til grundvallar útreikningi á réttindum þeirra í al-
mannatryggingum. Þetta má gera á sömu forsendum og skatta-
yfirvöld áætla reiknað endurgjald vegna vinnu einyrkja og sjálf-
stæðra atvinnurekenda, þar sem miðað er við sambærilegar 
tekjur í viðkomandi stétt. Það gengur ekki að þeir einstaklingar 
sem komu sér undan þessari skyldu, sem tekin var upp í lögum 
þegar árið 1974, og byggðu upp eigin sparnað í innistæðum, fast-
eignum eða hlutabréfum séu verðlaunaðir með fullum réttind-
um í almannatryggingum. Ef þeir einstaklingar hafa ekki neinn 
sparnaði eða eignir til að lifa af verður það verkefni félagslegrar 
aðstoðar sveitarfélaganna að glíma við þann vanda eins og önnur 
félagsleg úrræði sem ætlað er að koma í veg fyrir fátækt.

Hin mótsögnin í núverandi lögum er að séreignasparnaður 
skerðir ekki greiðslur almannatrygginga nema hvað varðar sér-
staka framfærsluuppbót. Þessi tegund lífeyris var undanþegin 
tekjutengingum árið 2007 og mælti aSÍ gegn þeirri breytingu og 
taldi fullkomlega óeðlilegt að greiðslur úr séreignasjóðum væri 
meðhöndlað með eitthvað öðrum og ívilnandi hætti en greiðslur 
frá sameignasjóðum eða vaxtatekjur af almennum sparnaði. Sér-

staklega þegar haft er í huga að það voru fyrst og fremst stjór-
nendur og atvinnurekendur sem völdu að greiða í séreignasjóðina, 
þeir sem voru í efri lögum tekjuskiptingarinnar. Það er enginn sér-
stök ástæða til þess að meðhöndla þá með eitthvað mildari hætti 
en almennt launafólk sem greitt hefur í samtryggingasjóði og ver-
ið þátttakendur í því að axla hér samfélagslega ábyrgð gagnvart 
þeim sem lenda annað hvort í alvarlegum veikindum og slysum 
eða fjölskyldum þeirra sem falla frá fyrir aldur fram.

Vaxandi þrýstingur á jöfnun lífeyrisréttinda
Í öðru lagi er vandi lífeyriskerfisins sá mikli munur sem er á rétt-
indum launafólks á almennum og opinberum vinnumarkaði og 
þeim mun sem er á því hvernig breytingar á tryggingafræðileg-
um forsendum eða afkomu hafa áhrif á getu lífeyrissjóðanna til 
greiðslu lífeyris. Ég tel mjög mikilvægt að árið 2012 verði árið 
sem á þessu verði tekið, en aSÍ náði samkomulagi við Samtök 
atvinnulífsins í maí 2011 um jöfnun þessara réttinda upp á við í 
náinni framtíð í áföngum sem þó er háð þeim fyrirvara að fram-
tíðarréttindin hvíli á 15,5% iðgjaldi fyrir alla. Jafnframt er nauð-
synlegt að horfa til þess að almennt launafólk þarf að taka á sig 
skerðingar á sínum lífeyrisréttindum vegna fjármálahrunsins á 
sama tíma og ríki og sveitarfélög tryggja með skattfé að réttindi 
opinberra starfsmanna skerðist ekki. með kjarasamningunum í 
maí 2011 hét ríkisstjórnin því að leggja almennu lífeyrissjóðun-
um til auknar tekjur til þess að jafna þennan mun upp á við og 
er unnið að úrfærslu þess. Á hvoru tveggja verður tekist á við 
endurskoðun kjarasamninga á almennum vinnumarkaði í janú-
ar 2013 og því mikilvægt að nota þetta ár til þess að jafna þessi 
réttindi í eitt skipti fyrir öll.

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍTekjutengingin er þannig að greiðslur 
almannatrygginga hjá einstaklingi 
með 75 þús.kr. greiðslur úr lífeyrissjóði 

skerðist um sömu upphæð. Þetta leiðir 
til þess að ef lífeyrisréttur einstaklings í lífeyris-
sjóði er að upphæð 90 þús.kr. á mánuði skerðast 
greiðslur frá almannatryggingum það mikið að ráð-
stöfunartekjur hans aukast aðeins um 8 eða 9 þús.
kr. fyrir að hafa greitt í lífeyrissjóð.

16 Tímarit vm    júní 2012  17    júní 2012    Tímarit vm 



Á sameiginlegum fundi fagnefndar sjómanna vm og samninga-
nefndar vélstjóra á fiskiskipum sem haldinn var 5. júní sl. var 
ákveðið að félagið færi fram með þá kröfu í komandi kjaraviðræð-
um að allur fiskur fari á markað. Á fundinum var farið yfir aðgerð-
ir lÍÚ og ákveðið að standa hvorki með eða á móti aðgerðum sem 
samtökin stóðu fyrir með útifundi á austurvelli. Það væri ekki rétt 
vegna þeirra launalækkunarkröfu útgerðamanna á hendur vél-
stjórum sem nú liggja hjá ríkissáttasemjara. Þær kröfur eru upp 
á þriðja tug miljarða og óháðar niðurstöðum úr frumvörpum um 
veiðigjald og breyting á lögum um stjórn fiskveiða. Það er ekki að-
eins að krafan sé aðför að hlutaskiptakerfinu heldur er útgerðin í 
mörgum tilfellum búin að skammta með stýringu á fiskverði hvað 
er til skipta. umsagnir vm um lagafrumvörpin undirstrika afstöðu 
félagsins til þeirra mála. mikil umræða var á fundinum um verð-
lagsmál á fiski og hvað væri til ráða til að ná að finna sátt um þau 
mál. farið var yfir það hvers vegna verðlagsstofa skiptaverðs sé 
ekki að virka eins henni var ætlað þegar hún var stofnuð og hvað 
þurfi að gera til að hún verði efld og fullmönnuð og geti sinnt þeim 
verkefnum sem henni eru ætluð. 

Á fundinum var farið yfir mönnunarmál á fiskiskipum og þá 
miklu öfugþróun sem hefur orðið með fækkun í áhöfn undanfar-
inn áratug. Á fundinum var farið yfir kröfur vm fyrir vélstjóra á 
fiskiskipum í komandi kjaraviðræðum. Það kom greinilega fram í 
máli fundarmanna að allir eru langþreyttir á öllum þeim endalausu 
átökum og ágreiningi sem sífellt er í vinnuumhverfi greinarinnar.
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Eftirfarandi atriði eru úr kröfugerð 
VM fyrir vélstjóra á fiskiskipum.
Í kröfugerðinni eru annars vegar atriði sem ræða þarf sam-
eiginlega með öðrum félögum og sérkröfur vélstjóra hins 
vegar.

SAMEIGINLEG ATRIÐI
n Sjómannaafsláttur
n verðmyndunarkerfi
n mönnunar- og öryggismál 
n Endurmenntunargjald
n fæðispeningar
n lög um skiptaverðmæti og greiðslumiðlun
n Kafli 13 um uppsjávarveiðar, þar sem afli er 
 frystur um borð

KRÖFUGERÐ VÉLSTJÓRA
n mönnun í vélarúmi og vinnusvið vélstjóra (skilgreining 
 á vaktfríu vélarúmi) 
n Kauptrygging og útfærsla á fríakerfum 
n auk margra annarra sérkrafna vélstjóra á fiskiskipum.

Kröfugerðina má nálgast á heimasíðu VM, 
www.vm.is

fimmta úthlutun  akks - styrktar og menningarsjóðs vm  fór 
fram fimmtudaginn 24. maí sl. alls var úthlutað 5.700.000 kr. 
akkur veitir styrki til rannsókna, brautryðjenda- og frumkvöðla-
starfs auk menningarmála og listsköpunar.

Eftirtaldir hlutu styrk vegna  
menningarmála og listsköpunar:
n Halaleikhópurinn – Hassið hennar mömmu: kr. 500.000,-
Halaleikhópurinn var stofnaður árið 1992 með það að markmiði 
að „iðka leiklist fyrir alla“. leikhópurinn samanstendur af bæði 
fötluðum og ófötluðum og eru settar upp leiksýningar á hverju 
ári. Í ár sýnir leikhópurinn leikritið Hassið hennar mömmu eftir 
dario fO.

n Rafstöðin, félagasamtök - Uppbygging gömlu  
rafstöðvarinnar í Bíldudal – kr. 1.000.000,-
verkefnið er uppgerð á gamalli rafstöð sem er í Bíldudal. rafstöð-
in er talin vera þriðja elsta rafstöð á Íslandi og var tekin í notk-
un 1918. verkið er unnið í áföngum og styrkti akkur það líka árið 
2011 um kr. 400.000,-

n Selvogsbankinn – Álver, virkjanir og ágóði – kr. 1.000.000,-
„Álver, virkjanir og ágóði“ er vinnuheiti á þremur klst. löngum 
heimildarmyndum fyrir sjónvarp og 90 -120 mínútna langri kvik-
mynd fyrir bíó sem unnin verður upp úr sama efni. Þetta er lang-
tímaverkefni, þar sem í fyrsta sinn er tekið á skipulegan og ítar-
legan hátt á hartnær öllum helstu álitamálum sem að tengjast 
stóru vatnsaflsvirkjununum og þeim orkufreka iðnaði sem þær 
voru reistar til að knýja. 

n List án landamæra 2012 – kr. 500.000,-
list án landamæra er kröftug hátíð sem brýtur niður múra. Á há-
tíðinni vinna saman ólíkir aðilar að allskonar list. markmið hátíð-
arinnar er að sjá tækifæri, ekki takmarkanir. list án landamæra 
vill koma list fólks með fötlun á framfæri og koma á samstarfi 
milli fatlaðs og ófatlaðs listafólks

n Hitt húsið – Eurosong  2012 , kr. 250.000,-
The European song festival er alþjóðleg listahátíð fyrir fólk með 
þroskaskerðingu. Hátíðin fer fram dagana 27. – 29. Júní 2012 í 
Cork á Írlandi. Ísland tekur nú þátt í fyrsta sinn og er það hin 18 
ára, Tara Þöll danielsen Imsland sem keppir fyrir Ísland.

Eftirtaldir hlutu styrk til rannsókna,  
brautryðjenda- og frumkvöðlastarfs.
n Krýsuvíkursamtökin – Meðferðarprógramm  
Þorgeirs Ólafssonar – kr. 450.000,-
Staðahaldari í Krýsuvíkurskóla hefur þróað meðferðarprógramm 
fyrir fíkniefnaneytendur sem eru skjólstæðingar samtakanna 
í Krýsuvík.  Árangur hefur oft verið mældur, síðast árið 2011 af 
nemum við Háskóla Ísland (sálfræðideild), og hefur matið sýnt 
mjög góðan árangur hjá þeim sem útskrifast . Prógrammið er í 
stöðugri þróun.

n Iðan fræðslusetur (málm- og véltæknisvið) –  
Vökvatækni farartækja – kr. 2.000.000
vökvatækni er mikilvægasta tækni sem notuð er til aflyfir-
færslu í vélbúnaði. Á undanförnum áratug hefur orðið gífurleg 
þróun á þessu sviði. Þetta kallar á algera endurskoðun nám-
skeiða og námsefnis fyrir tæknimenn og aðra starfsmenn sem 
vinna við smíði, uppsetningu, rekstur og viðhald færanlegra 
vökvakerfa.

akkur úthlutun 2012

nýr starfsmaður 
á skrifstofu VM
agnes Jóhannsdóttir hefur 
hafið störf á skrifstofu vm.  
agnes er í hálfu starfi við 
móttöku og símsvörun en auk 
þess hefur hún eftirlit með 
íbúðum félagsins í reykjavík.  
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allur fiskur á markað!
Fagnefnd sjómanna og samninganefnd vélstjóra krefjast breytinga:

Frá fundinum
Mikil umræða var á fundinum um verðlagsmál á fiski og hvað væri til ráða til að ná sátt um þau mál.
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VélVirki  
í rúM 50 ár

Magnús Aadnegard, einn af þremur stofnendum Framtaks, lítur yfir farinn veg.

Stofnendur 
Framtaks

Magnús Aadneg-
ard, Óskar Björns-

son og Þór Þórsson, 
stofnendur Véla- og 

skipaþjónustunnar 
Framtak.



vélvirkjameistarinn magnús aadnegard hefur unnið í vélsmiðjum 
og skipasmíðastöðvum nánast alla sína ævi. Hann er fæddur og 
uppalinn á Sauðárkróki og hóf ungur að sækja sjóinn. 

Átján ára gamall flutti hann á mölina í Hafnarfirði og fór að 
vinna í vélsmiðju Hafnarfjarðar. 

Tæpum þrjátíu árum síðar stofnaði hann ásamt tveimur fé-
lögum: véla- og skipaþjónustuna  framtak, sem í dag er eitt 
stærsta fyrirtæki landsins á sínu sviði. 

 
27 ár í Vélsmiðju Hafnarfjarðar
„Ég byrjaði ungur á sjónum og var meðal annars á norðlendingi og 
minni bátum á Sauðárkróki. Þegar ég var átján ára gamall flutti ég 
suður og giftist eiginkonu minni, Kristínu Ínu Pálsdóttur, og gerði 
þá samkomulag við hana um að koma mér í land. Þá fór ég í vél-
virkjann því þar gat ég verið nálægt sjónum en samt verið í landi,“ 
segir magnús aadnegard, aðspurður um hvernig það kom til að 
hann lærði vélvirkjann.   

 magnús fór í vélvirkjanám í Iðnskólanum og vélsmiðju Hafn-
arfjarðar, sem þá var staðsett á Strandgötu í Hafnarfirði á reitnum 
þar sem veitingastaðurinn fjörukráin er í dag. Helstu verkefnin 
þar fólust í vinnu fyrir skipa- og bátaútgerðir. magnús stundaði 
síðan nám í véltæknifræði við Tækniskólann í tvö ár samhliða 
vinnunni. „Ég vann í vélsmiðjunni í 27 ár, þó ekki í samfelldan 
tíma því ég vann einnig hjá Skipasmíðastöð njarðvíkur í tvö ár, 
og lengst af var ég yfirverkstjóri. Þetta voru viðburðarríkir og 
skemmtilegir tímar en einnig mikil vinna. með árunum fór ég hins 
vegar að finna fyrir leiða og þreytu í vinnunni og þá var kominn 
tími á að breyta til.“ 

 
Framtak kemur til sögunnar
Þann 1. júní 1988 stofnaði magnús: véla- og skipaþjónustuna 
framtak, ásamt Óskari  Björnssyni, vélvirkjameistara, og Þór 
Þórssyni, rennismíðameistara. „við félagarnir höfðum  unnið 
saman í vélsmiðju Hafnarfjarðar og áttum það allir sameiginlegt 
að vilja breyta til. Hins vegar var aldrei meiningin að stofna fram-
tak, þetta einhvern veginn gerðist bara,“ segir hann.  

 magnús segir fyrstu ár fyrirtækisins hafa verið mjög spenn-
andi. framtak fékk mun fleiri verkefni en þeir félagar höfðu þorað 
að vona og fljótt fóru fyrirtæki með stóra skipaflota að stunda við-
skipti við þá. „Á þessum fyrstu árum vorum við í kringum sjö sem 
unnum hjá fyrirtækinu í 120 fermetra kjallara við Stapahraun í 
Hafnarfirði. En þegar fleiri útgerðir, bæði togara- og vélbátaútgerð-
ir, fóru að leita til okkar var þetta fljótt að vinda upp á sig.“

 
Verkefnin urðu fjölbreyttari
að sögn magnúsar gekk rekstur framtaks vel fyrstu árin, að 
undanskildu árinu 1992 þegar hann segir mikla niðursveiflu hér 
á landi hafa sett strik í reikninginn. „upp úr þeim tíma ákváðum 
við að taka að okkur fleiri verkefni en þau sem komu eingöngu úr 
skipabransanum. Árið 1994 keyptum við díselverkstæðið Boga, 
og seinna renniverkstæði Jens Árnasonar og  innflutningsfyrir-
tækið og díselstillingaverkstæðið Blossa, en við þau kaup stofn-
uðum við nýtt  fyrirtæki sem hét framtak-Blossi,“ segir magn-
ús. 

með nýjum áherslum í bland við eldri komu mörg stórverkefni 
inn á borð fyrirtækisins. framtak sinnti meðal annars viðgerðum 
á varmaskiptum í nesjavallavirkjun og vinnu við lagnir og niður-
setningar í reykjanesvirkjun. 

Þegar hér er komið til sögunnar var framtak orðið eitt stærsta 
fyrirtæki sinnar tegundar hér á landi. Þá var ákveðið að fjárfesta 
í tveimur samliggjandi húsum í drangahrauni í Hafnarfirði og fyr-
irtækið státaði þar með af 2.500 fermetra vinnuaðstöðu. 

„Síðasta áratuginn keyptum við og rákum gámaverkstæði 
í Sundahöfn. Þar rákum við einnig plötusmiðju, tæknideild og 
verslun í u.þ.b. 2000 fermetra húsnæði. alls unnu 220 manns hjá 

véla- og skipaþjónustunni framtaki þegar verkefnin voru sem 
flest, og þá eru ekki meðtaldir ýmsir verktakar sem unnu á okkar 
vegum við einstök verk.“

Þegar magnús er spurður hvort eitthvað verk sé minnisstæð-
ara en annað nefnir hann strax  upptekt á vél í leiguskipinu Euro-
feeder sem var dregið hingað til lands eftir að það varð vélarvana 
á milli Bandaríkjanna og Íslands. „við vorum um sex vikur að klára 
það verk. vél skipsins vóg um 100 tonn, þar af var sveifarásinn 
um 16 tonn, og hún var 10 þúsund hestöfl. Þetta var mjög flókið 
og stórt verkefni. við tókum vélina alveg frá grunni, skiptum um 

sveifar og réttum vélina af. En okkur tókst að skila því frá okkur á 
réttum tíma,“ segir magnús stoltur. 

 
Seldu fyrirtækið árið 2006
Áramótin 2006-2007 ákváðu þremenningarnir að selja fyrirtæk-
ið eftir að hafa rekið það í tæp 20 ár.

„upphaflega ætluðum við að halda fyrirtækinu en breyta 
skipulagi þess með því að ráða forstjóra og fjármálastjóra og þá 
ætlaði ég að færa mig út af skrifstofunni og í önnur sérverkefni. 

Framhald á næstu opnu

 „Ég vann í Vélsmiðjunni í 27 ár, þó ekki 
í samfelldan tíma því ég vann einnig 
hjá Skipasmíðastöð Njarðvíkur í tvö 

ár, og lengst af var ég yfirverkstjóri. 
Þetta voru viðburðarríkir og skemmtilegir tímar en 
einnig mikil vinna. Með árunum fór ég hins vegar 
að finna fyrir leiða og þreytu í vinnunni og þá var 
kominn tími á að breyta til.“ 
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Á Íslensku 
sjávarútvegs-

sýningunni
Magnús Aadneg-

ard, Smári Her-
mannsson, fyrr-

verandi eigandi 
Naust Marine 

og Þór Þórsson, 
einn af þáverandi 
eigendum Fram-

taks, á Íslensku 
sjávarútvegssýn-

ingunni 2002. 



Síðan ákváðum við eftir talsverðar pælingar að það væri bara 
best að selja. Ég fyrir mína parta var alltaf staðráðinn í að vera 
ekki lengur í rekstrinum en á meðan ég hafði gaman af þessu.“  

 magnús segist enn hafa taugar til gamla vinnustaðarins. Hann 
kemur þar við annars slagið og heilsar upp á starfsfólkið, sem að 
stórum hluta samanstendur af sama fólkinu og hann vann með á 
sínum tíma. 

 Hvað hefurðu verið að gera síðan þið selduð fyrirtækið?
„Ég hef ekki verið að gera neitt, en þó er svo mikið að gera að ég 

kemst ekki yfir það allt saman,“ segir magnús og hlær. „Ég hef ver-
ið í Sveinsprófsnefnd og hef mjög gaman af ýmsum félagsmálum. 
Svo er maður að stússast í ýmsu í sambandi við barnabörnin og ég 
hef mjög gaman af því. Einnig hef ég gaman af því að hitta gamla 
vini og kunningja og spjalla um daginn og veginn. Á laugardög-
um hitti ég t.d. brottflutta Skagfirðinga í morgunkaffi þar sem við 
spjöllum saman um gömlu dagana. Ég er einnig í lions hreyfing-
unni og Oddfellow-reglunni, þó ég hafi ekki farið á fundi þar í um 
30 ár. En ég fer að passa aftur í kjólfötin og því er aldrei að vita,“ 
segir magnús og hlær. 

magnús og Kristín Ína, eiginkona hans, eiga börnin Pál Heiðar 
og lóu maríu. Barnabörnin eru fjögur og barnabarnabörnin tvö.

 magnús hélt nýverið upp á sjötugsafmælið sitt með heljar-
innar veislu á veitingastaðnum  Skútunni í Hafnarfirði. „Ég valdi 
Skútuna því ég borðaði alltaf þar í hádeginu á meðan við rákum 
fyrirtækið og geri enn þegar konan er að vinna. um 200 afmælis-
gestir mættu og fyrir  utan fjölskyldu mátti þarna sjá gamla sam-
starfsfélaga úr vélsmiðju Hafnarfjarðar, framtaki, Starfsgrein-
aráði og stjórn málms, félagi smiðjueigenda. Þetta var æðisleg 
veisla og gaman að vera í kringum allt þetta fólk sem hefur fylgt 
manni í gegnum árin.“ 
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Framtak
„Síðasta áratuginn keyptum við og rákum gámaverkstæði í Sundahöfn. 
Þar rákum við einnig plötusmiðju, tæknideild og verslun í u.þ.b. 2000 
fermetra húsnæði. Alls unnu 220 manns hjá Véla- og skipaþjónustunni 
Framtaki þegar verkefnin voru sem flest, og þá eru ekki meðtaldir ýmsir 
verktakar sem unnu á okkar vegum við einstök verk.“

Félagar
Frá vinstri: Óli Eiríksson, fyrrverandi kennari í Vélskóla Íslands, Magnús Aadnegard  
og Sigurður Finnbogason, fyrrverandi eigandi Boga, á góðri stundu. 

Golfmót vm verður haldið á Keilisvellinum  
10. ágúst .  ræst verður frá kl.  12:00 – 14:00.

aTH. - allir þátttakendur verða að hafa skráða for-
gjöf. Sett verður forgjöf á þá sem hafa hana ekki.

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

GoLFMÓT VM
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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.

arionbanki.is – 444 7000

Ertu að fá góða ávöxtun?
Í Einkabankaþjónustu Arion banka hefur hver viðskiptavinur eigin
viðskiptastjóra sem sér um eignasafn hans eftir fyrirframskilgreindri
fjárfestingarstefnu. Í þjónustunni felst einnig almenn bankaþjónusta
á hagstæðum kjörum og greining á stöðu lífeyrissparnaðar eins
og hún er í dag og væntanlegri stöðu við starfslok.
 
Leitaðu til okkar í síma 444-7410 eða sendu tölvupóst á 
einkabankathjonusta@arionbanki.is og við aðstoðum þig 
við að finna hvað hentar þér og þínum markmiðum.

Einkabankaþjónusta Arion banka

föstudaginn 20. apríl síðastliðinn var haldinn aðalfundur vm 
- deildarinnar í vestmannaeyjum. fundurinn var haldinn í 
Básum, húsnæði félagsins í vestmannaeyjum og mættu um 
20 félagsmenn á fundinn. Á fundinum voru samþykktar tvær 
ályktanir, önnur til stjórnar vm – félags vélstjóra og málm-
tæknimanna, um að koma í veg fyrir að vélstjórar í fiskiskipum 
í vestmannaeyjum séu að taka störf frá hásetum. Hin ályktun-
in var vegna frumvarps til laga um stjórn fiskveiða og var send 
beint til atvinnuvegaráðuneytisins. Sindri viðarson hélt kynn-
ingu á frumvörpum til laga um stjórn fiskveiða og áhrif þeirra á 
vestmannaeyjar. Eftir fundinn var boðið upp á léttar veitingar 
og málin rædd á léttari nótum.

Hér fyrir neðan má lesa ályktanirnar í heild sinni:
Efni.  Ályktun til stjórnar VM -  Félags vélstjóra og málm-
tæknimanna.
Aðalfundur VM -  deildarinnar í Vestmannaeyjum haldinn 

20.04.2012 að Básum Vestmannaeyjum skorar á stjórn VM að 
koma í veg fyrir að vélstjórar á fiskiskipum séu að taka vinnu 
frá hásetum um borð í fiskiskipum í Vestmannaeyjum. Þar sem 
það tíðkast að vélstjórar gangi í störf háseta. Jafnframt skorar 
fundurinn á stjórnina að fylgja eftir af festu réttum fjölda vél-
stjóra um borð í fiskiskipum. Fundurinn hvetur stjórn VM að 
fylgja eftir útskurði ráðuneytis vegna vélstjóra sem féll vegna 
skips Brims hf. (samþ. samhljóða)

Efni.  Frumvörp til laga um stjórn fiskveiða.
Aðalfundur VM deildar í Vestmannaeyjum (Félags vélstjóra og 
málmtæknimanna) haldinn að Básum 20.04.2012  mótmæl-
ir harðlega framkomnum frumvörpum um stjórn fiskveiða,  
sem nýkomin eru fram á alþingi. Telur fundurinn misráðið að 
leggja svo illa ígrunduð frumvörp fram á alþingi. Við tilheyr-
um líka þjóðinni,  allavega borgum við skatta og viljum lifa í 
þokkalegri sátt.

Aðalfundur deildar-VM í Vestannaeyjum:

Tvær ályktanir samþykktar

Útskriftir og viðurkenningar
Útskriftir nemenda úr málmiðngreinum og vélstjórn voru 
haldnar í maímánuði. Tímarit VM birtir hér helstu viðurkenn-
ingar og tölur um fjölda útskriftarnema í vélstjórn- og málm-
iðngreinum úr iðn- og verkmenntaskólum á vorönn 2012.

Iðnskólinn í Hafnarfirði brautskráði sex rennismiði, einn 
vélvirkja og einn stálsmið á vorönn 2012. Þess má einnig geta 
að 106 nemendur voru á málmiðnaðarbraut á vorönn 2012 og 
hafa aldrei verið fleiri í sögu skólans.

Í Fjölbrautarskóla norðurlands vestra fékk Jónatan Björns-
son viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur í vél-
stjórnargreinum B-réttinda. Þetta var í fyrsta skipti sem FNV 
útskrifar nemendur með B-réttindin.

Í Borgarholtsskóla hlaut Gunnar Ólafsson viðurkenningu 
fyrir framúrskarandi árangur í vélsmíði. 

Véltækniskólinn útskrifaði 20 vélfræðinga 19. maí og VM 
veitti verðlaun fyrir bestan árangur í vélfræðigreinum. Þau 
verðlaun hlaut Axel Örn Sveinbjörnsson, Óskar Ólafur Hauks-

son hlaut hins vegar verðlaun fyrir hæstu einkunn á burtfar-
arprófi frá Véltækniskólanum þetta skólaár.

Verkmenntaskólinn á Akureyri útskrifaði 29 nemendur úr 
málmiðngreinum og vélstjórn. 



Orlofshús VM
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Vantar þig dælu? Við höfum úrvalið
Stórar dælur - Litlar dælur

Góðar dælur - Öruggar dælur
Gæði - Öryggi - Þjónusta
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í málmiðnaði og véltækni

Þekkingar-
fyrirtækiÍ nóvember 2011 hafði starfsmaður í verksmiðju Car-

bon recycling International, og félagsmaður vm - fé-
lags vélstjóra og málmtæknimanna,  samband við vm 
og óskaði eftir því að fulltrúi félagsins kæmi og skoðaði 
aðstöðuna sem starfsmenn hefðu. Og í desember  fór 
starfsmaður vm ásamt  starfsmanni rSÍ til að skoða að-
stöðu starfsmanna í verksmiðjunni, en hún framleiðir  
vistvænt eldsneyti fyrir almennan markað úr koltví-
sýringsútblæstri.

verksmiðjan sjálf er áhugaverð og töluvert mann-
virki, en þar virðist hafa gleymst að hanna aðstöðu fyrir starfs-

menn og einnig lyftibúnað vegna viðhalds og viðgerða 
í verksmiðjuhúsum, en þar getur þurft að vinna með 
mjög þung stykki.

vinnuaðstaða viðgerðarmanna var í gámi á svæðinu 
og þar var einnig gert ráð fyrir kaffiaðstöðu  og aðstöðu 
til fataskipta. Samkvæmt skilning okkar á reglugerð nr. 
581/1995 14. gr., sem fjallar um búningsherbergi og 
fatahengi, er sú aðstaða sem þessum starfsmönnum 
CrI er búinn alsendis óviðunandi.

lítið hús stendur fyrir ofan verksmiðjuna en þar 
var talað um að starfsmenn fengju aðstöðu, en samkvæmt sögn 

Heimsókn í verksmiðju 
CrI við Svartsengi 

Vignir Eyþórsson, starfsmaður á kjara- og menntadeild VM, skrifar:

starfsmanns  höfðu þeir aldrei  aðgengi að því húsi, auk þess var 
það starfsstöð annara.

Eftir að hafa farið í skoðunarferð í desember var haft samband 
við vinnueftirlit  ríkisins og óskað eftir því að þeir færu og skoðuðu 
aðstæður. vinnueftirlitið varð við óskum okkar og fór á staðinn. 
Eftir þá ferð voru gerðar sjö athugasemdir af þeirra hálfu og hafði 
verksmiðjan tvo mánuði til að koma þeim hlutum í lag.

fulltrúar vm og rSÍ fóru aftur í maí síðastliðnum og fannst okk-
ur lítið hafa miðað í lagfæringum, þó svo að fresturinn sem gefinn 
var sé löngu liðinn. Okkur þykja þær starfsreglur sem vinnueftir-
litið starfar samkvæmt of seinvirkar og hljóti að þurfa að endur-
skoðast. 

auk þess hlýtur að vakna sú spurning  vegna byggingu mann-
virkis eins og þessarar verksmiðju, hvort ekki sé gengið úr skugga 
um áður en starfsleyfi er veitt að starfsmannarými, svo sem 
þvottaaðstaða, salerni, mötuneytisaðstaða og aðstaða til að hafa 
fataskipti séu eins og lög, reglur og kjarasamningar kveða á um. 

vm hefur því óskað eftir því að vinnueftirlitið fari aftur og geri 
aðra úttekt.

Verksmiðjan sjálf er áhugaverð og 
töluvert mannvirki, en þar virðist hafa 
gleymst að hanna aðstöðu fyrir starfs-

menn og einnig lyftibúnað vegna við-
halds og viðgerða í verksmiðjuhúsum, en þar getur 
þurft að vinna með mjög þung stykki.
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EGILSSTAÐIR

64°13,910'N, 20°43,280'W

63°59,671'N, 21°9,486'W

64°13,489'N, 20°31,275'W

SVIGNASKARÐ

ÖLFUSBORGIR

VATNSFJÖRÐUR

HRAUNBORGIR

SYÐRI REYKIR

REYKJAVÍK LAUGARVATN

64°40,569'N, 21°41,988'W

 

65°34,547'N, 23°10,054'W

64°1,732'N, 20°49,453'W

65°40,564 'N, 18°7,409 'W

Flókalundur

Svignaskarð
(2 hús)

Akureyri
(3 íbúðir)

Syðri Reykir
(2 hús)

Ölfusborgir
(3 hús)

 

Laugarvatn
(4 sérhús og 

10 raðhús)

37

EGILSSTAÐIR

LAUGARVATN
(4 sérhús og 10 raðhús)

64°13,910'N, 20°43,280'W

64°1,732'N, 20°49,453'W

 64°24,497'N, 14°55,802'W

65°10,287'N, 14°29,589'W

AKUREYRI

ILLUGASTAÐIR

ÚLFSSTAÐIR

EINARSSTAÐIR

LÓN Í LÓNSÖRÆFUM

63°47,157'N, 18°02,023'W

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR

65°10,697'N, 14°29,056'W

65°37,343 'N, 17°49,018 'W

Illugastaðir

Úlfsstaðir

Einarsstaðir

Klifabotn á lóni

Kirkjubæjarklaustur
(2 hús)

Hraunborgir
Reykjavík
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Halldór Arnar Guðmundsson, forstöðumaður kjara- og menntasviðs VM, skrifar.

markmið alls náms er að undirbúa einstaklinga undir 
þátttöku í samfélagi sem m.a. felur í sér þátttöku í at-
vinnulífinu. allt nám getur því verið starfsnám. Ein-
hvern tímann á námsferlinum þurfa nemendur að 
finna út hvar áhugi þeirra liggur og velja nám sam-
kvæmt því. Spurningin er bara hvenær og hvernig sú 
niðurstaða er fengin. Sumir ljúka löngum námsferli og 
hefja störf að námi loknu á meðan aðrir hætta í námi 
og byrja að vinna,  en halda svo áfram námi.

ungmenni á Íslandi alast upp í því viðhorfi að nám, 
og þá helst langt bóknám, sé ávísun á velfarnað í lífinu. rann-
sóknir sýna t.d. að þeir sem ljúka framhaldsmenntun eigi meiri 
möguleika á vinnumarkaði og verði síður atvinnulausir. verk-
efni ungmenna á hverjum tíma er því að finna hvar áhugi þeirra 
liggur og nýta þann áhuga til að finna sér starfsvettvang. Þetta 
er hægara sagt en gert. frá því grunnskóla líkur þangað til við-
komandi hefur lokið framhaldsnámi geta verið frá 4 til 10 ár. Það 
er langur tími í augum ungs fólks og því kemur það ekki á óvart 
að flestir velji nám á bóknámsbrautum framhaldsskólanna. Þá 
er öllum dyrum haldið opnum og möguleikarnir á framhalds-
námi taldir mestir.

verkefni atvinnulífsins við þessar aðstæður er að bjóða 
starfsvettvang sem nemendur meta jafngildan og jafnlíklegan 
til að leiða til velfarnaðar og nám á bóknámsbrautum er talið 
gera. 

Starfsnámsbrautir, þ.e. námsbrautir sem ætlaðar eru til að 
búa nemendur undir ákveðin störf, hafa ekki þróast hér sem 
skyldi, nema helst iðnnámið og nám innan umönnunargeir-
ans. undanfarið hefur gengið illa að laða nemendur að starfs-
námsbrautum framhaldsskólanna, þó margt hafi verið gert til 
að gera þær samkeppnishæfari við bóknámsbrautirnar. En úr-
ræði skólakerfisins eru takmörkuð og felast helst í því að útfæra 
námsleiðir þannig að nemendur lendi ekki á blindgötum; geti 
alltaf haldið áfram námi ef hugurinn stendur til þess. að vekja 
áhuga nemenda á ákveðnum starfsgreinum og fá þá á viðkom-
andi starfsnámsbrautir er verkefni starfsgreinanna frekar en 
skólakerfisins. 

líklega hefur sjaldan verið rætt eins mikið um 
nauðsyn þess að þróa hér fjölbreytt starfsnám og nú 
eftir Hrunið. allar mælingar benda til þess að um 35% 
fólks á vinnumarkaði er án formlegrar menntunar. Ef 
teknir eru með þeir sem einungis ljúka stúdentsprófi 
má ætla að um 50% fólks á vinnumarkaði hafi lokið 
eða hætt skólagöngu án þess að nýta tíman til undir-
búnings til starfa á einhverju sviði. Það hefur einnig 
sýnt sig að þeir sem ljúka einungis stúdentsprófi hafi 

lægri laun en þeir sem ljúki starfsnámi.  
Þetta er nokkuð hátt hlutfall ófaglærðs fólks á vinnumark-

aði og vekur upp spurningar um eðli atvinnulífsins hér. atvinnu-
greinar sem nýta auðlindir eru fyrirferðamiklar og slíkar at-
vinnugreinar verða oft hráefnisframleiðendur. Selja hráefni sem 
aðrir vinna úr og gera að söluvöru. virðisaukinn eykst eftir því 
sem nær dregur neytandanum og þar eru líka verðmætustu og 
flóknustu störfin í virðiskeðjunni. Spurningin er því hvar erum 
við í þessari keðju. málið er kannski ekki alveg svona einfalt því 
t.d.tækniþróun veldur því að færri einstaklingar afkast nú því 
sama og fleiri gerðu áður. m.ö.o. þarf alltaf færri og færri til að 
sinna þessum störfum – þ.e. framleiðslustörfunum sjálfum. En 
með tækniþróun verður starfsumhverfið flóknara og aukin al-
þjóðleg samkeppni eykur kröfur um gæði og  hagkvæmni. nið-
urstaðan er að þessar starfsgreinar þurfa kannski færra fólk, en 
það þarf að vera betur menntað og þjálfað til að fást við störfin. 
auknar þekkingarkröfur varða ekki einungis þá sem starfa að 
framleiðslunni heldur og ekki síður þá sem þjónusta fyrirtækin 
s.s. vél- og málmtæknimenntað fólk sem sinnir viðhaldi og við-
gerðum á sífellt umfangsmeiri og flóknari tæknibúnaði. 

af einhverjum ástæðum er lausn á málum ófaglærðra á 
vinnumarkaði sögð fólgin í þróun styttri starfsnámsbrauta. Þá 
er gjarnan horft til þeirra brauta sem til eru, helst iðnnámsins, 
og hugmyndir uppi um að stytta námið. Ég held að þarna fari 
menn rangt að. Hér er um tvo ólíka hópa að ræða. ungt fólk sem 
er að hefja nám horfir til lengri námsbrauta. Ætlar að fullnema 
sig. dæmi um það er vélstjórnarnámið. flestir nemendur skrá 
sig í fullt nám í þeim skólum sem það bjóða, þó þeir geti valið 

uM stArfs- 
MEnntun

styttra nám sem gefur minni starfsréttindi. Það er engin ástæða 
að rýra nám þessara nemenda. Sérstaklega þegar horft er til 
þess að líklega farnast þeim betur eftir því sem þeir ljúka lengra 
og erfiðara námi. Eitt af því mikilvægasta sem lærist í skóla er 
eiginleikinn að læra - alveg sama hvaða nám um er að ræða.

Hinn hópurinn er svo þeir sem hætta án þess að ljúka form-
legu námi. fyrir þá mætti kannski hugsa eða meta framvindu 
námsins á annan veg. Sem dæmi þá er framvinda vélstjórnar-
námsins tengd stig hækkandi réttindum tengdum vélastærð. Í 
öðrum greinum er þetta ekki eins auðvelt. málmiðnanámið sam-
anstendur af nokkrum þáttum: suðu og samsetningum, smíði 
- þ.e. að efna niður og lesa teikningar, vélavinnsla með spón-
tökuvélum, þjálfun í vélaviðgerðum. allt eru þetta þættir sem 
einstaklingar geta sérhæft sig í. annað er svo fræðin s.s. varma-
fræði, burðarþol og efnisfræði, sem tengja þarf námiðnu í takt 
við námsframvindu og eðli verkefna sem viðkomandi á að ráða 
við. 

námskrár eru þróaðar og aðlagaðar ýmiskonar kröfum og að-
stæðum. Stjórnavöld gera kröfu um ákveðna almenna þekkingu. 
að þessu leytinu eru framhaldsskólanir í ákveðnu uppeldishlut-
verki. 

atvinnulífið gerir sínar kröfur um starfstengda þekkingu og 
þjálfun. Skólinn sjálfur gerir einnig kröfur um t.d. hægkvæmni 
með útfærslum eins og almennum grunndeildum. utanum allar 
þessar kröfur er svo tímarammi, sem neyðir menn til að velja og 
hafna. Samsetning námskrár er því málamiðlun frekar en ná-
kvæm skilgreining á því hvað þurfi að læra til að starfa í viðkom-
andi grein.

Þegar meta á þekkingu þeirra sem hafa starfað lengi í iðn-
grein en ekki lokið námi, vakna margar spurningar. Þarf fullorðin 
manneskja að ljúka öllum ,,uppeldishluta‘‘ námskrárinnar? 

fljótlega eftir Hrun var þeirri hugmynd kastað fram að um-
skóla mætti trésmiði til að starfa í málmsmíði. Starfsmenn vm 
skoðuðu námskrár fyrir húsa- og stálsmíði til að áætla hve 
langt slíkt námi væri fyrir trésmið. Það sem kom á óvart var að 
trésmiðurinn þurfti að ljúka samtals 19 einingum (u.þ.b. einni 
önn) í vélfræði og fleiri fögum sem hafa ekkert með stálsmíði 
að gera. Áfangar þessir eru hluti af grunndeild málmiðna. Eru 
með öðrum orðum tilkomnir vegna hagkvæmnisútfærslu skól-
anna.

vinna við námskrár mun breytast í framtíðinni og flytjast 
inn í skólanna. aðilar vinnumarkaðarins munu þá einungis skil-
greina fagtengdar þekkingarkröfur. Útfærslur eins og nefndar 
eru hér að framan verða þá hugsanlega auðveldari.

námskrár eru síður en svo mikilvægasta mál starfsnáms-
brautanna. frá stofnun félagsins hefur vm safnað upplýsingum 
um fjölda nemenda í vel- og málmtæknigreinum, frá þeim skól-
um sem halda úti slíkum námsbrautum. Samkvæmt þeim upp-
lýsingum virðast um og yfir sexhundruð nemendur skráðir í nám 
á þessum brautum á hverju ári. Það kom aftur á móti á óvart hve 
fáir virðast ljúka námi. vinnsla á gögnum frá Hagstofunni hefur 
staðfest þessa mynd. Þó þessi fjöldi skrái sig í námið þá virðist 
tiltölulega lítill hluti ljúka því. Eftir samtöl við kennara, nemend-
ur og fleiri aðila innan skólanna virðist skýringar á þessu brott-
falli vera niðurskurður og aðhald. Skólarnir ná að reka grunn-
deildir þar sem þeir geta safnað saman nemendum í mismunandi 
greinum í eitt undirbúningsnám. Þegar kemur að framhaldsnámi 
þá minnka hóparnir. Ef hópar verða of litlir er áfanginn ekki í 
keyrður. Til að gera skólunum fært að skila sínu verkefni þarf að 
tryggja þeim fjármagn og aðstöðu svo nemendur tefjist ekki og 
flosni úr námi af því áfangar falla niður. Það er því brýnt að fá 
kröfum um lágmarksfjölda í hópum breytt. 



akkur – styrktar og menningarsjóður vm 
hefur síðastliðin tvö ár styrkt félagasam-
tökin rafstöðin, hóp áhugafólks og sjálf-
boðaliða sem vinnur að uppbyggingu 
gömlu rafstöðvarinnar í Bíldudal. mark-
mið samtakanna er að endurbyggja raf-
stöðina sem safngrip og undirbúa stofnun 
rafminjasafns í Bíldudal þar sem rafstöðin 
verður sýningargripur í öndvegi. Tímarit 
vm kynnti sér verkefnið og sögu rafstöðv-
arinnar. 

Gangsett í ágúst 1918
Suðurfjarðarhreppur byggði rafstöðina 
sem almenningsveitu fyrir Bíldudal á árunum 1916-1918. Talið 
er að hún hafi verið gangsett í ágústmánuði 1918, sem gerir hana 
að þriðju elstu rafstöð á Íslandi, og því er stutt í hundrað ára af-
mæli stöðvarinnar. 

Í riti Ingivaldar nikulássonar sem heitir: „leiðbeining um notk-
un rafmagnsvélarinnar í rafstöðinni í Bíldudal“ segir:

„rafmagnsvélarnar eru frá Thomas B. Triee í Óðinsey og er há-
spennuvélin no. 55840, og er fyrir 40Kw., 2500 volt, og 16 am-
pere. Hún hefur 54 hestöfl og snýst 1000 snúninga á mínútu. 
lágspennuvélin er fyrir 110 volt, en 16 ampere, og fer einnig 
1000 snúninga á mínútu. regulatorinn og vatnshjólið (Turbinen) 
er frá Krisínarhöfn í Svíþjóð.“

Á tímum síðari heimsstyrjaldar var raforkunotkun Bíldæl-
inga orðin það mikil að gamla rafstöðin annaði ekki eftirspurn-
inni. Þá var farið í að reisa vélarafstöð í kauptúninu og tók hún 
til starfa árið 1948. um það leyti var rekstri gömlu rafstöðvar-
innar sem almenningsveitu hætt en tveir sveitabæir í Bíldudal, 
Hóll og litla-Eyri, nýttu hana áfram. rekstri hennar var síðan 
endanlega hætt um 1966-67. Engar teljandi breytingar hafa 
verið gerðar á rafstöðinni frá árinu 1918 svo vitað sé, hvorki á 
húsi né vélbúnaði.

Rafstöðvarhúsið illa farið
rafstöðvarhúsið er í dag illa farið og þar 
má sjá miklar steypuskemmdir. Gluggarnir 
eru ýmist skemmdir eða ónýtir og eins er 
með hurðir, en þakjárn hefur verið endur-
nýjað. Stífla og aðrennslisrör stöðvarinnar 
eru rústir einar og stauralína til Bíldudals 
er horfin að öllu leyti. Bárujárnsklæddur 
timburskúr sem var áfastur stöðinni er 
horfinn en eftir stendur grunnurinn. Einn-

ig eru horfnar aðrar byggingar og mannvirki sem stóðu við stöð-
ina og íbúar nýttu eins og fjárhús, reykhús og lítill jurtagarður.  

Því er ljóst að félagasamtökin hafa í nógu að snúast við að 
byggja upp gömlu rafstöðina, en áætlað er að gera upp vélasal-
inn og íbúð stöðvarstjóra sem var á efri hæð hússins. Á síðasta ári 
var vélbúnaður rafstöðvarinnar fjarlægður tímabundið úr húsinu 
og nú vinna sérfræðingar landsvirkjunar að lagfæringu hans í 
Blönduvirkjun. Beðið er eftir niðurstöðum þeirrar vinnu og út frá 
þeim verður tekin ákvörðun um með hvaða hætti endurgerð véla 
verður háttað. Samtökin áætla einnig að endurnýja stífluna og 
aðrennsli og standa að skráningu á sögu rafstöðvarinnar. Áætlað 
er að nýta áfram eins og kostur er framlag sjálfboðaliða.

Á síðasta ári stóðu samtökin fyrir fjórum vinnuhelgum í raf-
stöðinni; í janúar, mars, maí og september. af þeim fóru þrjár í að 
losa upp vélbúnað stöðvarinnar og flytja hann norður í Blöndu. Í 
september hófst síðan undirbúningur að gluggavinnu og steypu-
gerðarvinnu. 

vesturbyggð er eigandi rafstöðvarinnar en félagið hefur gert 
leigusamning við sveitarfélagið til 25 ára með uppbyggingu 
stöðvarinnar að leiðarljósi. allt sem aflað er til stöðvarinnar verð-
ur sjálfkrafa eign sveitarfélagsins.  

16. maí sl. voru stofn-
uð ný samtök iðnað-
ar og iðnverkafólks í 
Evrópu með samruna 
þriggja stórra sambanda. Hin nýju samtök heita industriall og 
samböndin sem mynda þau eru; Emf (European metalworkers 
federation), EmCEf (European mine, Chemical and Energy Wor-
kers´ federation) og ETuf-TCl (European Trade union federa-
tion for Textiles, Clothing, leather and footwear).

við þessa sameiningu myndaðist afl 197 félaga og sambanda 
sem telur yfir 7 milljónir félagsmanna. Stofnfundinn sóttu 550 
fulltrúar og var ulrich Eckelmann frá IG metal í Þýskalandi kos-
inn formaður hinna nýju samtaka.

vm var aðili að Emf (European metalworkers federation) í 
gegnum sameiginlegt félag vm og Samiðnar, IIf (Icelandic Ind-
ustry federation). Þetta sameiginlega félag sinnir einnig sam-
skiptum félaganna í (In – Industri nord), sem er samstarfsvett-
vangur norrænna stéttarfélaga.

netfang hinna nýju samtaka er: http://www.industriall-eu-
rope.eu

Endurbyggja gömlu 
rafstöðina í Bíldudal

Akkur styður við uppbyggingu gamallar rafstöðvar og stofnun rafminjasafns:
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Tvær myndir teknar á sama stað
Eldri ljósmyndin er tekin um 1929 og sýnir nokkra góðborgara Bíldudals ásamt stöðvarstjóra Hrómundi Sigurðssyni lengst til vinstri og fjölskyldu hans. Sú yngri 
er tekin á sama stað í mars 2011 og sýnir nokkra af þeim sjálfboðaliðum sem tekið hafa þátt í verkefninu. 

Magnús Halldórsson

Rafstöðin
Teikningar sem sýna hvernig rafstöðin mun líta 
út að lokinni uppbyggingu.

Lausar vikur
Enn eru nokkrar vikur lausar í orlofshúsum félagsins í sumar. 
Hægt er að bóka á vef eða hafa samband við skrifstofu í síma 
575-9800.

Nýr öryggisbúnaður
Nýjum öryggisbúnaði hefur verið komið fyrir við sundlaugina 
á Laugarvatni. Mikilvægt er að árétta við alla sem nota laugina 
að þetta eru ekki leiktæki.

Lítið rennsli í Syðri Reykjum
Bústaðirnir á Syðri Reykjum hafa ekki enn verið tengdir við að-
alkaldavatnsæð svæðisins og á meðan að svo er má búast við 
litlu rennsli í krönum. 

orlofsvefur VM
Minnum  félagsmenn á að fylgjast með orlofshúsunum á  
heimasíðu félagsins. Verið er að uppfæra og setja inn myndir 
af þeim stöðum þar sem framkvæmdir hafa verið, t.d. á Laug-
arvatn, Úlfstöðum og Einarsstöðum.

Félagsmenn athugið

Ný heildarsamtök 
iðnaðar og iðnverka-
fólks í Evrópu

GoGGur
ú t G á f u f é l a G
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Haukur R. Magnússon, sérfræðingur á sviði umhverfisgæða hjá Umhverfisstofnun, skrifar.

rekstur og viðhald kælikerfa er mikilvæg þjónusta í iðnaði, ekki 
síst í sjávarútvegi. nú er verið að leggja auknar kröfur um þekk-
ingu á slíkum búnaði, kælimiðlunum og meðhöndlun þeirra sem 
munu auka á mikilvægi þessarar þjónustu. Senn munu fyrirtæki 
og starfsmenn þeirra þurfa sérstök réttindi til að geta starfað við 
greinina og skulu til þess standast próf þar sem mikil áhersla er 
lögð á meðhöndlun kælimiðlanna og að koma í veg fyrir leka. Þær 
kröfur sem verið er að koma á eru samræmdar á Evrópuvísu og 
munu íslensk fyrirtæki getað boðið fram þjónustu sína á Evrópska 
efnahagssvæðinu og starfsmenn geta ráðið sig þar til starfa. 

notkun flúoraðra gróðurhúsaloft-
tegunda hefur aukist mikið á undan-
förnum árum ekki síst eftir að óson-
eyðandi efnum var skipt út. Efnin 
sem um ræðir eru vetnisflúorkolefni 
(HfC) sem eru uppistaðan í algeng-
um kælimiðlum eins og r-404a og 
r-422a. flúoraðar gróðurhúsaloft-
tegundir hafa háan hnatthlýnun-
armátt sem kemur hvort tveggja til 
vegna eiginleika þeirra til að gleypa 
í sig endurgeislun frá jörðinni og 
vegna langs líftíma í andrúmslofti. 

Íslendingar hafa skuldbundið sig 
til að draga úr losun gróðurhúsaloft-
tegunda í gegnum loftslagssamn-
ing SÞ og Kyoto bókunina. draga má 
verulega úr losun flúoraðra gróður-
húsalofttegunda með því að draga 
úr ómeðvitaðri losun þeirra út í and-
rúmsloftið og með því að skipta yfir 

í önnur efni sem hafa minni umhverfisáhrif. Þessi losun vegur 
ekki þungt sem hlutfall af heildarlosun allra gróðurhúsaloftteg-
unda en má framkvæma með tiltölulega litlum kostnaði og fyrir-
höfn.

fyrirkomulag um menntun og vottun var komið á með reglu-
gerð innan ESB árið 2006 og var innleitt hér fjórum árum síðar 
með reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróðurhúsaloftteg-
undir. Þessar auknu kröfur gera það að verkum að þjónusta fyrir 

réttindi starfsmanna  í kælitækniþjónustu
Senn munu fyrirtæki og starfsmenn 
þeirra þurfa sérstök réttindi til að geta 
starfað við greinina og skulu til þess 

standast próf þar sem mikil áhersla er 
lögð á meðhöndlun kælimiðlanna og að koma í veg 
fyrir leka. Þær kröfur sem verið er að koma á eru 
samræmdar á Evrópuvísu og munu íslensk fyrirtæki 
getað boðið fram þjónustu sína á Evrópska efnahags-
svæðinu og starfsmenn geta ráðið sig þar til starfa. 

kælikerfi verður sérhæfðari og um leið verðmætari og útilokar þá 
sem eru ekki í stakk búnir til að standast kröfurnar. 

Kröfur reglugerðarinnar beinast að miklu leyti að rekstrarað-
ilunum sem bera ábyrgð á búnaði, að haldin sé skrá yfir viðhald 
búnaðar og að þeir sem hafi umsjón með honum hafi réttindi til 
þess. Þessar kröfur lúta að því að koma í veg fyrir leka, stöðva leka 
svo fljótt sem unnt er og tryggja að rétt sé staðið að áfyllingu.

Það sem þjónustuaðilar kælikerfa þurfa nú að gera er að undir-
búa starfsmenn sína undir þær kröfur sem gerðar eru í reglugerð-
inni. Einhver bið verður þó á því að hægt verði að meta hæfi starfs-
manna og að þeir fái vottun frá faggiltum vottunaraðila eins og 
kveðið er á um. Í millitíðinni skulu fyrirtæki og starfsmenn þeirra 
sækja um bráðabirgðavottun til umhverfisstofnunar sem veitir 
jafnframt nánari upplýsingar um málið. Engin viðurkenning felst 
í veitingu bráðabirgðavottunar önnur en að viðkomandi fyrirtæki 
sinni þjónustu með kælikerfum og hafi starfsmenn með reynslu í 
uppsetningu og viðhaldi kælikerfa.

Bráðabirgðavottun 
Sett hefur verið ný reglugerð þar sem sett eru tímamörk um 
hvenær fyrirtæki og starfsmenn þeirra skulu hafa fengið vott-
un fyrir umsjón og viðhald búnaðar sem inniheldur flúoraðar 
gróðurhúsalofttegundir, þar meðtalið lekaleit, uppsetningu 
búnaðar og endurheimt efna. 
Fyrirtæki og starfsmenn þeirra sem starfa við umsjón og við-
hald búnaðar sem inniheldur flúoraðar gróðurhúsalofttegund-
ir skulu sækja um bráðabirgðavottun til Umhverfisstofnunar 
eins og mælt er fyrir um í reglugerð nr. 269/2012 (breyting á 
reglugerð nr. 834/2010 um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir): 
Starfsmönnum og fyrirtækjum sem við gildistöku þessarar 
reglugerðar annast einhver af þeim störfum sem getið er í 7. 
og 8. gr. er heimilt að starfa áfram til 1. júlí 2013 þrátt fyrir að 

hafa ekki hlotið vottun samkvæmt þessum greinum. Heim-
ild þessi gildir eingöngu hér á landi en ekki í öðrum ríkjum 
Evrópska efnahagssvæðisins. Starfsmenn og fyrirtæki sem 
framangreint á við um skulu eigi síðar en 20. apríl 2012 senda 
umsókn til Umhverfisstofnunar sem gefur út bráðabirgðaskír-
teini þessu til staðfestingar. 
Búnaðurinn sem hér er átt við eru kælikerfi, varmadælur og 
loftræstikerfi sem innihalda flúoraðar gróðurhúsalofttegund-
ir auk háspennurofa. 
Fresturinn til að sækja um er runninn út. Umsóknir sem berast 
eftir 20. apríl verða afgreiddar á sama hátt og hinar. 
Upplýsingar um þetta er að finna á heimasíðu Umhverfis-
stofnunar.

Kælikerfi
MT-2: Hér má sjá R-404 kælikerfi í vélasal 
Hagkaupa í Holtagörðum.

Haukur R. Magnússon,
sérfræðingur á sviði umhverfisgæða hjá Umhverfisstofnun, flutti nýverið 
erindi á fundi Kælitæknifélags Íslands.

n Kælitæknifélag Íslands er vettvangur 
þeirra sem starfa á sviði kæliiðnaðar. 
Tilgangur félagsins er að auka þekkingu 
á kælitækni, miðla reynslu og auka sam-
vinnu þeirra sem vinna við kælitækni. 

Allir sem áhuga hafa á kæli- eða 
varmadælutækni; fyrirtæki, stofnanir 
og félög geta verið félagar í kælitækni-
félaginu.

Hægt er að ganga í félagið og/eða fræðast um það á 
heimasíðu þess www.kti.is eða með því að senda tölvupóst á 
ktifelagid@gmail.com.
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undanfarin ár hef ég og fyrirtæki mitt í auknum mæli 
sinnt heilsufarsmálum íslenskra sjómanna. mörg fyr-
irtæki í sjávarútvegi hafa haft samband og leitað eftir 
aðstoð við eftirlit með heilsufari og ráðgjöf vegna veik-
inda eða slysa. vegna þessara starfa hef ég sérstak-
lega kynnt mér svokallaðar „sjómannalækningar“ og 
heilbrigðismál sjómanna, en þau mál eru víða erlendis 
í föstum skorðum og nægir að nefna nágranna okkar og 
stórútgerðaþjóðina norðmenn. 

Íslenskar kröfur ná ekki nógu langt 
mikilvægt er fyrir útgerðarfélög að þeir sjómenn sem þeir ráða á 
skip hafi líkamlegt atgervi og heilsu til að sinna störfum sínum 
um borð. við framkvæmum ítarlegar skoðanir fyrir fastráðning-
ar og til þess að geta framkvæmt réttláta og góða skoðun þarf að 
hafa staðla og leiðbeiningar um það hverjir eru taldir hæfir til að 
stunda sjómennsku (medically fit). Því hef ég kynnt mér sérstak-
lega tilhögun þessara mála í nágrannalöndum okkar og alþjóð-
lega staðla og leiðbeiningar og reynt að aðlaga þá að minni vinnu-
tilhögun við ráðgjöf og sjómannaskoðanir. 

Gera má ráð fyrir að á næstu árum verði slíkir staðlar settir 
fram hér á landi eins og annars staðar þannig að við séum ein-
göngu með sjómenn um borð sem eru líkamlega og heilsufarslega 
hæfir til að sinna sínum störfum.

við leit og upplýsingaöflun kemur í ljós að íslenskar kröfur 
Siglingamálastofnunar  varðandi heilsufarsmál sjómanna eru 
ekki ítarlegar og langt í frá að þær séu í takt við kröfur nágranna-
þjóða okkar og alþjóðlega staðla/kröfur. 

Alþjóðlega samhengið
reglur og kröfur innan EES eru mismunandi og sum ríki sam-
þykkja eingöngu „eigin” sjómannavottorð eða vottorð frá ákveðn-
um þjóðum og veldur þetta erfiðleikum í þessu umhverfi þar sem 
á að vera frítt flæði vinnuafls og kallar það á alþjóðlega staðla í 
þessum málum.

alþjóðlega standa málin  þannig að útgerðir og sjómannafélög 
vinna eftir og fylgja stöðlum STCW (Standards of Training, Certi-
fication and Watchkeeping) varðandi aðbúnað og vinnu sjómanna. 
mikil vinna hefur verið í gangi varðandi heilsufarsmál og staðla um 
þau og hafa nefndir á vegum IlO (International labour Organiza-
tion), ImO (International maritime Organization) og WHO (World 
Health Organization) unnið mikið og gott starf og hafa nú skilað 
af sér endanlegri sameiginlegri útfærslu á stöðlum og kröfum um 
heilsufar og heilsufarsmál sjómanna (Guidelines for conducting 
presea and periodic medical fitness examinations of seafarers).

Það kemur fram hjá ImO að það verði lagt til að þessir staðlar 
sem settir eru fyrir sjófarendur muni einnig ná yfir sjómenn (fis-
hers) en ekki eins og áður eingöngu fyrir sjófarendur. Þeir áætla 
þó að minni kröfur muni vera gerðar til sjómanna minni fiskiskipa 
en þeirra stærri. 

Þarna eru settar fram ákveðnar grunnreglur og leiðbeining-
ar um hvaða kröfur á að gera um líkamlegt atgervi og heilsu sjó-
manna svo og um heilbrigðisvottorð sjómanna og eins hvaða 
kröfur á að gera til lækna sem gefa út vottorð. Hverri þjóð er síðan 
uppálagt að útfæra reglurnar nánar í sínu eigin regluverki.

Útfærslan á þessum leiðbeiningum er til hjá mörgum þjóðum 
og hef ég kynnt mér danskar og norskar útfærslur sem eru svip-
aðar að innihaldi og grunnkröfum um heilsufar, nokkuð skýrar 

leiðbeiningar eru til lækna um hvenær sjómaður er ekki 
hæfur (medically fit). Þær útfærslur sem norðmenn og 
danir hafa gert eru á þann hátt að ákveðnir sjúkdóm-
ar/vandamál útiloka sjómann algerlega frá störfum á 
sjó og ákveðin vandamál mögulega. læknirinn metur 
út frá hvaða kringumstæðum, s.s tegund sjómennsku, 
lengd túra, fjarlægð frá landi, vinnu um borð o.sv.frv. 
hvar sjómenn falla í dálk.

umræða hefur verið uppi um þyngdarstuðul (svo-
kallaðan BmI (Body mass Index)) sem er þyngd miðað 
við hæð, og að menn með gildi 35 og yfir í BmI eigi að 

vera útilokaðir frá sjómennsku. læknir getur vikið frá þessari 
reglu eftir mat á sjómanninum, þ.e. ekki ber að óttast að lágvaxn-
ir vöðvastæltir hraustir menn séu útilokaðir.

Einnig má geta þess að samtökin ImHa (International mari-
time Health association) vinna á alþjóðavettvangi og eru ráðgef-
andi aðili fyrir IlO, ImO og WHO. ImHa halda fjölda ráðstefna um 
heilbrigðismál sjómanna.

Það sem er mikilvægt að gera á Íslandi er eftirfarandi:
1. Taka upp alþjóðlegar reglur um heilbrigðismál sjómanna og 
sjófarenda.
2. Setja fram íslenska útfærslu á heilbrigðiskröfunum hvað þarf 
til - til að vera hæfur (medically fit). Eðlilegt er að mínu mati að 
styðjast við danskar og norskar útfærslur sem eru vel unnar og 
„þroskaðar“, svo og alþjóðlega staðla.
3. Setja inn reglur/staðla fyrir íslenska lækna, þ.e. hvaða kröfur 
eru gerðar til lækna og hvaða læknar eru taldir hæfir (professio-
nally fit) til að framkvæma skoðanir og gefa út vottorð. Ég tel að 
besta leiðin sé að fylgja fordæmi annarra þjóða og hafa ákveðna 
lækna til þessarar vinnu. 
4. Setja á fót eftirlitsaðila sem fylgist með gæðum lækna og vott-
orða.

Hafa ákveðinn farveg fyrir kærumál – ef sjómaður unir ekki 
áliti/niðurstöðu læknis. Og að sjálfsögðu setja fram lög og reglur 
um málið.

Mikilvæg öryggisatriði
Þar sem aðalhagsmunaaðilarnir eru sjómenn og útgerðir er rétt 
að þessir aðilar vinni saman að því að koma reglum í gagnið og 
betra fyrr en síðar. Stéttarsamtök sjómanna, vélstjóra og skip-
stjórnarmanna og útvegsmanna hafa öll sýnt þessu máli mik-
inn áhuga og sjá þörfina. Það er svo Siglingamálastofnunar sem 
framkvæmdavalds löggjafans að sjá til þess að alþjóðlegir staðl-
ar séu notaðir/virtir á Íslandi og í raun að þetta „verkefni“ verði 
framkvæmt og kynnt öllum aðilum málsins.

Það eru nokkrar aðalástæður fyrir áhuga mínum á þessu verk-
efni. Kveikjan er sú hugsun að geta framkvæmt læknisskoðun sjó-
manna sem uppfyllir alþjóðlega staðla um heilsufar. Það er mikið 
öryggisatriði að sjómenn á hafi úti hafi líkamsburði til að bjarga sér 
og öðrum í sjávarháska, og einnig að sjómenn fari í góða læknis-
skoðun reglulega þar sem fylgst er með heilsufari þeirra.

Sjómannalækningar eru mjög áhugavert efni og í raun ekki 
„stundaðar“ á Íslandi.

mér finnst þetta verkefni spennandi og er tilbúinn til að halda 
áfram með það einkum ef hægt er að fá alla hlutaðeigandi til að 
vinna saman að þessu þannig að niðurstaðan verði öllum ásætt-
anleg. 

Heilsufarsmál íslenskra sjómanna
Guðni Arinbjarnar, bæklunarskurðlæknir og sjómannalæknir, skrifar:
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