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Veltur á okkar eigin 
 samtakamætti

„Það er ekki bara 
forysta aSí sem hefur 
breyst. Það hafa orðið 
breytingar víða í forystu 
í verkalýðshreyfingunni. 
Það er stemning núna 
í hreyfingunni um að 
sameinast um kröfur, að 
búa til stærri einingar og 
stærri blokkir.“

Drífa Snædal forseti ASÍ:



Ný kynslóð varmaskipta 
fyrir upphitun og kælingu 
frá Danfoss 

Við erum
eini framleiðandinn í 
heiminum sem fram-
leiðir tengigrindur og 
vamaskipta ásamt sjálf-  
virkum stjórnbúnaði 
fyrir hitakerfi.

Veldu hagkvæmustu lausnina, varmaskipta með 
nýju MICRO PLATETM plötunum sem gefa 10%  
betri hitaleiðni en aðrar plötur.  Við bjóðum upp 
á fjölda lausna, til upphitunar, fyrir heitt neyslu-
vatn og til kælinga.  Varmaskiptarnir eru fáanlegir 
í tveimur grunngerðum.  Soðnir og boltaðir og í 
mismunandi stærðum fyrir hagkvæmustu lausn-
ina fyrir þínar þarfir.
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Á vefnum okkar, birta.is, finnur þú frábæra lífeyrisreiknivél. Með henni getur þú auðveldlega 
reiknað út eftirlaun miðað við mismunandi forsendur um aldur, tekjur, viðbótarsparnað og 
tilgreinda séreign og þannig fengið vísbendingar um tekjur þínar að starfsferli loknum.

Lánareiknivélin á birta.is sýnir greiðslubyrði sjóðfélagalána, verðtryggðra, óverðtryggðra  
eða blandaðra lána, miðað við breytilegar forsendur um lánstíma og vexti.

Lífeyrissparnaður og lán til fasteignakaupa varða líf 
og starf alla ævina. Við hvetjum ungt fólk á 
vinnumarkaði sérstaklega til að velta fyrir sér öllum 
kostum og nýta reiknivélarnar á vefnum okkar.

Reiknaðu með framtíðinni á birta.is!  

REIKNIVÉLAR BIRTU LEYSA DÆMIÐ

Sundagörðum 2  I  104 Reykjavík  I  480 7000  I  birta@birta.is  I   birta.is

REIKNUM MEÐ  FRAMTÍÐINNI
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31
Ný forysta – ný barátta

Nýtt fólk fer fyrir Alþýðusambandi Íslands. Þar á 
meðal eru allir forsetar ASÍ. Drífa Snædal, sem er 

fyrsta konan til að vera kjörin forseti, Vilhjálmur 
Birgisson er fyrsti varaforseti og Kristján Þórður 

Snæbjarnarson er annar varaforseti.

málmur 80 ára 

Málmur - Samtök fyrirtækja í 
málm- og skipaiðnaði stendur á 
tímamótum en félagið varð 80 
ára á síðasta ári. Í tilefni þess 
var haldið veglegt afmælishóf á 
dögunum.
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 samtakamætti

„Það er ekki bara 
forysta aSí sem hefur 
breyst. Það hafa orðið 
breytingar víða í forystu 
í verkalýðshreyfingunni. 
Það er stemning núna 
í hreyfingunni um að 
sameinast um kröfur, að 
búa til stærri einingar og 
stærri blokkir.“

Drífa Snædal forseti ASÍ:

mikilvægi málmiðna

Lilja Dögg Alfreðsdóttir 
menntamálaráðherra segir miklar 
breytingar vera framundan í 
öllum samfélögum  vegna þeirra  
tæknibreytinga sem hafnar eru í 
kjölfar fjórðu iðnbyltingarinnar. 

22
Launin eru letjandi

Kristinn Freyr Vídó Þórsson  
er 35 ára Vestmannaeyingur 
en býr í Garðinum og starfar í 
Grindavík. Sagðist nú ekki þurfa 
að stóla á hvort Landeyjarhöfn 
sé opin eða ekki. 8

Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður: 

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Ritstjóri: Sigurjón M. Egilsson

Prentun: Litróf

VM - Félag vélstjóra 

og málmtæknimanna

Stórhöfða 25

110 Reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

mánudaga til fimmtudags frá kl. 9-16 

og föstudaga frá kl. 9-15

Skrifstofan er opin mánudaga -  

fimmtudag frá kl.  8-16 

og föstudaga frá kl. 8-15

Stjórn VM skipa:

Guðmundur Helgi Þórarinsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Agnar Ólason

Kristmundur Skarphéðinsson

Sigurður Gunnar Benediktsson

Þorsteinn Hjálmarsson

Símon Guðvarður Jónsson

Guðni Þór Elisson

Svanur Gunnsteinsson
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Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

NHANSEN

Vélsmiðja Suðurlands
Selfossi • Gagnheiði 5 •      482 1980
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Í nóvember hófust samningaviðræður á milli launafólks og atvinnurekanda um nýja kjara-

samninga á almennum vinnumarkaði, SGS og VR byrjuðu fyrst að ræða við SA. Þann 30. nóv-

ember var fyrsti fundur á milli iðnaðarmannafélaganna og SA. 

Þegar þessi orð eru rituð eru viðræður bara rétt að hefjast, aðilar eru rétt að byrja 

að leggja fram sínar kröfur. Það er þó ljóst að langt er á milli samningsaðila, alla-

vega svona í byrjun. Það sem ég hræðist þó mest er hvað grunnhugsun er ólík á milli 

aðila. SA gengur út frá því að það sé aðeins einn pottur til skiptanna til launa og 

nú sé bara að ákveða hvernig við ætlum að skipta honum á meðal launafólks. Aftur 

á móti erum við sem vinnum fyrir launafólk á því að það sé hægt og eigi, bæði að 

breyta skiptingu kökunnar og eins er möguleiki að stækka hana líka. 

Það er ljóst að á undanförnum árum hefur átt sér stað flutningur ráðstöfunartekna 

frá láglauna- og millitekju fólki til hátekjuhópanna í þjóðfélaginu. Sá flutningur  

hefur meðal annars átt sér stað í gegnum skattkerfið okkar. Hlutfall skatta á lægstu 

laun hafa hækkað hlutfallslega á meðan skattar á hina hæst launuðu hafa lækkað 

hlutfallslega. Á sama tíma hafa svo skerðingar á barna- og vaxtabótum aukist. Það 

má því segja að ríkisvaldið hafi gengið mjög langt frá þeirri stefnu að nota skatt- 

kerfið til þess að jafna kjörin í landinu og styðja við þá sem bestu kjörin hafa á 

kostnað þeirra sem lökustu kjörin hafa. Ef við ætlum að byggja upp sanngjarnt og 

Pistill formanns! 

Ljóst er að skortur er 
á iðnaðarmönnum 

á Íslenskum 
vinnumarkaði, 

atvinnurekendur 
hafa minnkað þann 
skort með því að fá 

erlenda iðnaðarmenn 
til sín í vinnu. 
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réttlátt þjóðfélag þar sem allir geta fengið jöfn tækifæri þá verðum við að snúa af 

þeirri braut sem við höfum verið á. 

Í núverandi kröfum á atvinnurekendur er talað um að færa launataxta að greiddu 

kaupi og styttingu vinnuvikunnar. Okkar fólk er sá hópur sem er með hvað lengstu 

vinnuvikuna og því er mjög áríðandi að ná að stytta rauntíma vinnuvikunnar án þess að 

skerða laun. Til þess að það hafist þarf að ná að halda sömu framlegð á styttri tíma, þá 

þarf ekki að velta kostnaðinum yfir á verkkaupa.

Iðnaðarmenn hafa á undanförnum árum dregist aftur úr öðrum viðmiðunarhópum. 

Ástæðan er meðal annars sú að launatöflur eru langt frá því að endurspegla markaðs-

laun. Mörg fyrirtæki nýta sér þó fáfræði t.d. erlends vinnuafls og hjá ungu launafólki og  

greiða þeim aðilum eftir töxtum á meðan enginn sem veit hvernig markaðurinn virkar 

vinnur á markaðskjörum. Það er ekki boðlegt að hér á landi sé að myndast tvöfalt kerfi 

sem keyrt er áfram á því að þeir sem vita ekki betur vinni á kjörum sem eru langt undir 

markaðslaunum. 

Ljóst er að skortur er á iðnaðarmönnum á íslenskum vinnumarkaði, atvinnurekend-

ur hafa minnkað þann skort með því að fá erlenda iðnaðarmenn til sín í vinnu. Sem er 

skiljanleg ráðstöfun en það er ljóst að ekki er hægt að líða það lengur að erlendir iðnaðar-

menn sem vinna við hlið innlendra iðnaðarmanna séu á verri kjörum.

 Ef á að takast að landa kjarasamningum fljótt og vel þá verður ríkisvaldið að ganga að 

kröfum stéttarfélaganna um kerfisbreytingar á bóta- og skattkerfinu sem gagnast fyrst og 

fremst lág- og millitekjuhópum.  

Að lokum vil ég fyrir hönd VM senda félagsmönnum, fjölskyldum þeirra og landsmönn-

um öllum innilegar óskir um gleðileg jól og farsældar á komandi ári.

Guðm. Helgi Þórarinsson formaður VM 
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Upphaf samtakanna má rekja til stofnunar 

Meistarafélags járniðnaðarmanna árið 1937. 

Það félag sameinaðist síðar Félagi dráttar-

brauta og skipasmiðja og kallast nú Málmur 

– Samtök fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði.  

Málmur var eitt af sex samtökum í iðnaði sem 

komu að stofnun Samtaka iðnaðarins árið 

1993.

Upphaf þessarar iðngreinar má rekja allt 

til ársins 1801 en vitneskja er um tvo járn-

smiði og einn lærling í greininni í Reykja-

vík. Um 180 járnsmiðir voru á Íslandi við 

lok 19. aldarinnar. Járnsmíðafagið breyttist 

upp úr aldamótum 1900 úr einyrkjabúskap, 

en þá tóku meistarar til starfa og stofnuðu 

lítil fyrirtæki þar sem þeir voru með menn í 

vinnu. Eftir fyrri heimsstyrjöld voru stofn-

aðar stórar og öflugar smiðjur eins og Ham-

ar og Héðinn svo dæmi séu nefnd og fjölgaði 

járniðnaðarmönnum gífurlega eftir það 

enda voru verkefnin mjög mörg sem tengd-

ust útgerð og opinberum framkvæmdum á 

þeim tíma.  

Lengi vel voru það höftin sem hömluðu 

þróun iðnaðarins. Eins höfðu verið við lýði 

fram undir þetta skattheimtur sem höml-

uðu iðnaðinum. Má þar nefna vörugjöld sem 

voru langlíf en stutt er síðan þau voru felld 

niður.

Hægt er að fullyrða að með samtökum 

eins og Málmi hafi tekist að koma mörgum 

framfaramálum áfram fyrir málmiðnaðinn 

á þessum áttatíu árum. Enda félagið ávallt 

haft á að skipa úrvals starfsfólki sem barist 

málmur 
Samtök fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði 80 ára 

Málmur - Samtök fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði stendur á tímamótum en félagið 

varð 80 ára á síðasta ári. Í tilefni þess var haldið veglegt afmælishóf á dögunum.

Hægt er að fullyrða að 
með samtökum eins 
og Málmi hafi tekist 

að koma mörgum 
framfaramálum áfram 
fyrir málmiðnaðinn á 
þessum áttatíu árum.
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hefur fyrir málefnum og framgangi greinar-

innar. 

Höfuðmarkmið hinna nýju samtaka 

voru að iðnaðurinn kæmi fram sem ein 

heild gagnvart stjórnvöldum og að auka 

áhrif hans í þjóðfélaginu, vinna að bætt-

um starfsskilyrðum, hvetja til hagkvæmni í 

rekstri og leggja áherslu á markvissa vöru-

þróun, markaðsstarfsemi og menntamál.

Menntamál hafa alla tíð verið ofarlega á 

dagskrá Málms, en lítil endurnýjun hefur 

verið í greininni um langt árabil. Átak hef-

ur verið í gangi um margra ára skeið að fá 

fleiri í iðnnám á vegum Samtaka iðnaðar-

ins og Málms og má sjá á nýjum tölum að 

núna í haust var aukning nemenda í málm-

greinum framhaldsskólanna. Það er gleði-

legt og gefur von um að breyting sé að verða á.

Guðlaugur Þór Pálsson, formaður Málms.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, 
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.

Guðrún Birna Jörgensen, viðskiptastjóri á framleiðslu-
sviði SI, sagði frá afmælistímariti Málms.
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Staðan í málmiðnaðinum er betri nú en við 

höfum átt að kynnast í langan tíma. Útflutn-

ingur á vélum og tækjum til hinna ýmsu at-

vinnugreina hafa sjaldan verið meiri. Sama 

má segja um verkefni innanlands. Stór hluti 

þessara verkefna er tengdur sjávarútvegi. 

Fullyrða má að íslenskur sjávarútvegur væri 

skemmra á veg kominn ef hann hefði ekki 

allan þann nýtískubúnað í vélum og tækjum 

sem málmiðnaðarfyrirtækin íslensku hanna 

og framleiða. 

Handan við hornið er svo fjórða iðn-

byltingin þar sem búist er við að framfarir í 

tækni verði enn hraðari og meiri en í dag en 

hún tekur við af upplýsinga- og sjálfvirkni-

byltingunni. Fjórða iðnbyltingin felur í sér að 

öll tæki verða nettengd og þeim stjórnað eftir 

því hvar best er að framleiða sem skili fyrir-

tækjum meiri framlegð. Það er mikilvægt að 

stjórnendur og starfsmenn fyrirtækja fylgist 

vel með þeirri þróun sem á sér stað í kringum 

fjórðu iðnbyltinguna og séu tilbúnir að til-

einka sér nýja tækni og vinnubrögð svo fyrir-

tækin verði ekki á eftir í samkeppninni. 

Guðlaugur Þór Pálsson

Formaður Málms – samtaka fyrirtækja í 

málm- og skipaiðnaði

Handan við hornið er 
svo fjórða iðnbyltingin 
þar sem búist er við að 
framfarir í tækni verði 

enn hraðari og meiri 
en í dag en hún tekur 
við af upplýsinga- og 

sjálfvirknibyltingunni. 

Pálmi Sigurhjartarson stýrði tónlistaratriði. 

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður SI.
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Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

Vélsmiðjan og Mjölnir

Stapahraun 6 • 220 Hafnarfjörður • info@cooling.is

Uppsetning og þjónusta á 
frysti-, kæli- og krapakerfum

Atli Steinn sími 891 7918
E. Stefán sími 899 7918
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Fimmtudaginn 13. september skrifuðu VM 

félag vélstjóra og málmtæknimanna og FMA 

félag málmiðnaðarmanna á Akureyri undir 

samstarfssamning um samnýtingu á orlofs-

húsum félaganna. 

Samkomulagið gerir félögum í VM kleift 

að leigja orlofshús í eigu FMA og félögum í 

FMA kleift að leiga orlofshús í eigu VM.

Tilgangur samkomulagsins er að auka 

valkosti með fleiri orlofshúsum fyrir félags-

menn VM og FMA, ná betri nýtingu á orlofs-

húsin og þá sérstaklega á veturna sem leiðir 

vonandi til hagkvæmari rekstrar á orlofs-

húsum.

VM og FMA binda miklar vonir við þetta 

samstarf og vona þau jafnframt að samstarf-

ið verði víðtækara á næstu árum ef vel geng-

ur með þetta verkefni og að fleiri félög skoði 

samstarf líkt og þetta.  

Félagsmenn VM geta farið inn á félaga-

vef FMA og skráð sig þar inn með rafrænum 

skilríkjum og leigt  orlofshús hjá FMA. Sama 

á við félagsmenn FMA þeir geta farið inn á 

félagavef VM og leigt orlofshús hjá VM. 

Vm og Fma skrifa 
undir samstarfssamning 

 » Opið er fyrir umsóknir frá 13. til og með 25. febrúar. 

Úthlutað verður 26. febrúar og vefurinn opnar aftur fyrir almennar bókanir.

 » Eingöngu er hægt að sækja um orlofshús/íbúðir í gegnum félagavef.

 » Inneign orlofspunkta ræður því hver fær bústað. 

Hægt er að sjá stöðu orlofspunkta inn á félagavefnum.

 » Öllum umsóknum er svarað.

Páskaúthlutun 2019

Félagsmenn VM geta 
farið inn á félagavef 

FMA og skráð sig þar 
inn með rafrænum 
skilríkum og leigt  

orlofshús hjá FMA. 
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Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

Fiskafurðir-
umboðssala ehf.

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

Sameinar það besta 
í rafsuðu
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Til að komast inn á félagavef VM þurfa allir notendur að nota rafræn skilríki. 

Rafræn skilríki eru einföld og þægileg í notkun auk þess sem þau tryggja 

betur öryggi upplýsinga. 

Þau eru öruggasta almenna auðkenningin sem í boði er og eru í takt við 

nútímann þar sem fólk er á ferð og flugi og sinnir sínum málum á netinu. 

Rafræn skilríki bjóða auðkenningu og undirskriftir sem jafngilda því 

að framvísa persónuskilríkjum og pappírsundirritun. Engin önnur rafræn 

auðkenni gera þetta kleift.

Allir geta fengið rafræn skilríki og ekkert aldurstakmark er á þeim.

Hvar fæ ég rafræn skilríki?

Í bönkum, sparisjóðum og hjá Auðkenni. Hægt er að fá rafræn skilríki í síma 

og á snjallkort. Ef þú ætlar að útvega rafræn skilríki á síma kannarðu hvort 

símkortið þitt styður rafræn skilríki. Ef ekki getur þú útvegað slíkt kort hjá 

þínu símafyrirtæki. Þú ferð svo í banka, sparisjóð eða til Auðkennis og færð 

rafræn skilríki þar. Þegar sótt er um rafræn skilríki þarf ávallt að hafa með 

gilt ökuskírteini, vegabréf eða nafnskírteini með mynd.

af hverju þarf ég 
rafræn skilríki?

Stofnað 1922

Gleðilega hátíð
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ÞEGAR GÆÐI OG ÁREIÐANLEIKI
SKIPTIR MÁLI

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

KLETTUR býður úrval af lyfturum, aflvélum, rafstöðvum, loftpressum 

og öðrum búnaði fyrir skip og útgerðir frá þekktum framleiðendum, 

auk þess að vera með framúrskarandi varahluta- og viðgerðarþjónustu.

Hvalur hf.

Óskum landsmönnun öllum gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári!

Dark Blue
CMYK: 100c + 74m + 10y + 40k
Pantone: 654
RGB:  0r + 43g + 83b

Red
CMYK: 0c + 100m + 100y + 0k
Pantone: 485
RGB:  206r + 23g + 30b



Ferð eldri félaga VM var farin þann 28. júní. 

Farin var dagsferð um Þingvöll, Kaldadal og 

Reykholt í Borgarfirði. Lagt var af stað frá 

Stórhöfða um klukkan níu um morguninn og 

þaðan ekið með um 60 manns á tveimur rút-

um sem leið lá til Þingvalla þar sem gengið 

var niður Almannagjá og Lögberg.  

Veðrið lofaði ekki góðu þegar lagt var af stað 

úr Reykjavík en batnaði mikið þegar komið 

var á Þingvöll.

Eftir viðkomu í þjónustumiðstöðinni á 

Þingvöllum var ekið um Kaldadal í Borg-

arfjörð, stoppað við Hraunfossa þar sem 

snæddur var hádegisverður. Eftir máltíðina 

var svo haldið í Reykholt þar sem séra Geir 

Waage sóknarprestur í Reykholti sagði frá 

sögu staðarins. Að lokinni heimsókn var 

síðan haldið til Reykjavíkur með viðkomu 

við Deildartunguhver. Eftir vel heppnaða og 

skemmtilega ferð var svo komið á Stórhöfð-

ann um hálf sjö.

Mikil ánægja var á meðal eldri félags-

manna með ferðina og að sjálfsögðu er byrj-

að að leggja drög að nýrri ferð að ári.
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Ferð eldri félaga VM 2018

Um trúnaðarmenn

 » Trúnaðarmaður er tengiliður 
starfsfólks við bæði stéttarfélag og 

atvinnurekanda. Trúnaðarmaður auðveldar 
samskipti milli aðila, enda á hann jafnan 

greiða leið að öllum upplýsingum um 
samninga, kaup og kjör og hvaðeina 

sem máli kann að skipta.



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

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

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

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

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

loftræstikerfa í fyrirtækjum og stofnunum. 

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

loftræstingar um borð í verksmiðjuskipum Kötlu Seafood á Kanaríeyjum.

Nýr valkostur við hreinsanir á loftræstikerfum skipa

E y j a b l i K K  E H F  |  F l ö t u m  2 7  |  S Í m i :  4 8 1 - 2 2 5 2  |  G S m :  8 9 8 - 0 7 8 7  |  E y j a b l i K K @ E y j a b l i K K . i S
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Smiðjuvegi 66  •  200 Kópavogi  •  Sími 580 5800  •  www.landvelar.is

Alhliða þjónusta við flestar gerðir 
af vökvadælum og mótorum

Sala - varahlutir - viðgerðir

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

Sameinar það besta 
í rafsuðu
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Hið árlega golfmót VM var haldið föstu-

daginn 10.ágúst á Hlíðavelli, Golfklúbbi Mos-

fellsbæjar. Mjög fín þátttaka var á mótinu, 

keppt var í höggleik og punktakeppni. 

Þau leiðu mistök áttu sér stað við útreikn-

ing á skorkortum að skorkort Gunnlaugs 

Júlíussonar var ekki haft með. Við biðjumst 

velvirðingar á þessu og birtum hér að neðan 

rétt úrslit í mótinu.

Sigurvegari VM mótsins var Gunnlaug-

ur Júlíusson og hlaut hann að launum hinn 

eftirsótta farandbikar VM. VM óskar honum 

til hamingju með sigurinn og þakkar þeim 

fjölmörgu sem tóku þátt í mótinu.

Úrslit punktakeppninnar voru eftirfarandi:

 » 1.sæti Gunnlaugur Júlíusson á 33 punktum 

2.sæti Sigurður Óli Guðnason á 32 punktum 

3.sæti Jón Valdimarsson á 32 punktum

Úrslit Höggleiksins voru eftirfarandi:

 » 1.sæti Hinrik Árni Bóasson á 90 höggum 

2.sæti Ævar Rafn Þrastarson á 92 höggum 

3.sæti Halldór Þórólfsson á 96 höggum

Veitt voru nándarverðlaun  

á eftirfarandi brautum:

 » Á 3. braut var Halldór Ingi Lúðvíksson 

næstur holu og hlaut að launum gjafabréf 

frá Héðni að upphæð kr. 10.000

 » Á 7. braut var Ólafur Ingólfsson næstur holu 

og hlaut að launum gjafabréf frá Héðni að 

upphæð kr. 10.000

 » Á 15. braut var Georg Júlíus Júlíusson næstur 

holu og hlaut að launum gjafabréf frá Héðni 

að upphæð kr. 10.000

 » Á 18. braut var Gunnlaugur Júlíusson næstur 

holu og hlaut að launum gjafabréf frá Vélum 

og Skipum að upphæð kr. 10.000 

Veitt voru verðlaun fyrir lengsta 

upphafshögg á braut næst holu 

á eftirfarandi brautum:

 » Á 5. braut átti Egill Sigurbjörnsson lengsta 

upphafshöggið og hlaut að launum tösku og 

ferðahleðslu frá Kletti.

Golfmót VM 2018

Sigurvegari VM 
mótsins var 

Gunnlaugur Júlíusson 
og hlaut hann að 

launum hinn eftirsótta 
farandbikar VM. 
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 » Á 13. braut átti Pétur Konráð Hlöðversson 

lengsta upphafshöggið og hlaut að launum 

ferðahleðslu, snyrtitösku frá Kletti og húfu frá 

Eimskip.

Einnig viljum við koma á framfæri þakklæti 

til eftirfarandi fyrirtækja fyrir að veita verð-

laun til að gera mótið sem veglegast.

Golfmót VM 2018

ræst verður út frá kl. 12:00 til 14:00
Þátttökugjald er kr. 4.900. (greitt á mótsstað)

skráningu lýkur þann 7. ágúst.
Þátttakendur eru hvattir til að 

skrá sig tímanlega. 

Ath. Allir þátttakendur verða að hafa skráða forgjöf. 

Sett verður forgjöf á þá sem hafa hana ekki.

 
Skráning er hafin í síma 575-9800 eða 

senda tölvupóst á vm@vm.is

verður haldið á Hlíðavelli, Golfklúbbi mosfellsbæjar, 
þann 10. ágúst 2018.

Einnig viljum við koma á framfæri þakklæti til eftirfarandi 
fyrirtækja fyrir að veita verðlaun til þess að gera mótið sem veglegast.

sTyrKTaraðilar GolfmóTs Vm

	
HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir:  Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)

Arion banki, Brimborg, Eimskip, Framtak, Gastec, Guðmundur Arason, Héðinn, Ísfrost, Íslandsbanki, 

Klettur, Kraftvélar, Málmtækni, Samskip, Sindri, TM, VHE, Vélar og Skip.

Um trúnaðarmenn

 » Starfsmönnum er heimilt 
að kjósa einn trúnaðarmann á 

hverjum vinnustað þar sem starfa 
5 til 50 starfsmenn og tvo 

trúnaðarmenn séu starfsmenn 
fleiri en 50.

FJÖLBREYTTAR VÉLA - OG TÆKNILAUSNIR
ÁSAMT VIÐHALDSÞJÓNUSTU FYRIR 
ORKU - OG VEITUFYRIRTÆKI

Deilir Tækniþjónusta ehf.   www.deilir.is
Völuteig 29a, 270 Mosfellsbæ
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Þegar Jón svaraði símtalinu frá mér sat hann 

á vinnustað sínum á Akureyri. Samt má 

segja að hann hafi verið í Færeyjum. Hann 

var að fylgjast með verksmiðju á Suðurey 

sem búin er frystikerfi sem er hannað og 

smíðað af Frost en Frost er með höfuðstöðv-

ar sínar á Akureyri og starfsstöð Garðabæ.

Jón hefur unnið við kæli- og frystikerfi í 

meira en tuttugu ár. „Starfið hefur breyst 

mikið á þeim tíma. Áður var vinnan meiri 

við minni kæla og frystikerfi, til dæmis 

í verslunum og þvíumlíku, og yfir í stór 

iðnaðarkerfi.“

Jón segir að viðfangsefnin nú séu bæði 

stærri og flóknari en áður. „Það hefur orðið 

mikil þróun í þessu. Stýribúnaður kerf-

anna hefur breyst mikið og iðntölvur hafa 

rutt sér til rúms í stærri iðnaðarkerfum.“

Jón segir snertiskjái vera á nánast öllum 

stýrikerfum fyrir frystipressur í dag, sem 

þróast hafa mjög á síðustu árum. Hann 

nefndi einmitt að hann hafi setið við 

þannig kerfi þegar hann svaraði okkur í 

símann. Verksmiðjan hjá Varðin Pelagic í 

Suðurey er ein sú stærsta og fullkomnasta 

sinnar tegundar í Evrópu.

Það er greinilegt að Jón, og samstarfs-

fólk hans, tekst á við spennandi verkefni. Er 

starfið ekki skapandi og skemmtilegt?

„Jú, það er það. Þegar komið er í þetta 

umhverfi er þetta mjög heillandi. Ég get 

bara talað út frá þessu fyrirtæki, en Frost 

er orðið leiðandi í stórum iðnaðarkerfum.“ 

Hann nefnir fleiri verkefni þar sem Frost 

Starfið er heillandi
Jón Jóhannsson, vélfræðingur hjá Kælismiðjunni Frost, segist vinna 

skemmtilegt starf sem hafi breyst mikið á síðustu árum.

Jón Jóhannsson, vélfræðingur.

Þegar komið er í 
þetta umhverfi er 

þetta mjög heillandi. 
Ég get bara talað út 
frá þessu fyrirtæki, 

en Frost er orðið 
leiðandi í stórum 

iðnaðarkerfum.
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sá um frystikerfin, t.d. í Neskaupstað, á 

Höfn í Hornafirði og á Eskifirði. „Svo er 

verið að setja upp verksmiðju í Shikotan, 

sem er ein Kúrileyja austast í Rússlandi 

og fleiri verkefni eru á döfinni.“ M.a. í 

Petropavlosk á Kamtsjatkaskaganum og 

frystihús Samherja á Dalvík. 

Jón segir að allir íhlutir í kerfin svo sem 

pressur, þrýstihylki, lokar og stjórnbún-

aður séu keyptir annars staðar frá. „Þetta 

hefur þróast í að við erum að forsmíða í 

kerfin hér á Akureyri og svo er kerfunum 

púslað saman þar sem verið er að setja 

upp verksmiðjur, af starfsmönnum eða 

undir stjórn starfsmanna Frost. Menn frá 

okkur fara víða.“

Kallar þín vinna ekki á góða tölvu-

kunnáttu og eins tungumálakunnáttu?

Af hógværð gerir Jón lítið úr því. 

Hann segist hættur að fara um langan 

veg en starfi nú meira í þjónustu 

heima fyrir. Um nokkurn tíma var Jón 

talsvert í Færeyjum. „Það var gott að 

vera í Færeyjum. Þetta var eftir hrunið 

þegar hægði á öllu hér heima.“

Að lokum lýsti Jón áhyggjum sínum 

af því hversu fátt ungt fólk mennt-

ar sig til þessara starfa. Hann sagði 

mörg og spennandi tækifæri vera 

til staðar ekki bara í kæliiðnaðinum 

heldur einnig í járniðnaðarstörfum 

almennt þar sem mikil þróun hefur 

átt sér stað í tengslum við sjávarútveg 

þar sem tækninni fleygi hratt fram og 

mörg tækifæri komi til með að skap-

ast.

Um trúnaðarmenn

 » Starfsmönnum er heimilt 
að snúa sér til trúnaðarmanns með 

hvers konar óskir og kvartanir 
viðvíkjandi aðbúnað við vinnuna 

eða öðru sem þeir telja 
ábótavant.

DJÚPDÆLUVIRKJANIR
HÖNNUN - FRAMLEIÐSLA - ÞJÓNUSTA

Íslensk jarðhitatækni ehf.    www.ij.is 
Völuteig 27, 270 Mosfellsbæ
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Kristinn Freyr var til sjós þar sem 

kunnátta hans í netagerð nýttist vel. „Ég 

hætti á sjónum á árinu 2016. Fór þá að 

vinna hjá Hampiðjunni í Vestmannaeyj-

um. Ég veit svo sem ekki af hverju ég fór að 

vinna við netagerðina.“

Netavinnan getur verið skemmtileg og 

einnig erfið, ekki síst út á sjó. „Já, þetta er 

allt öðruvísi vinna í landi. Nú hangir þetta 

allt rétt fyrir manni. Það er mesti munur-

inn. Og hér er ekkert stress, eins og oftast 

er á sjónum.“

Hjá Veiðarfæraþjónustunni í Grinda-

vík er annast um trollin frá skipum Þor-

bjarnarins, þar á meðal við flottrollin. 

„Eins vinnum við mikið við snurvoðir og 

fleira gæti ég nefnt.“

Er framtíðin í þessu starfi?

„Já, ef þeir hækka launin. Það lifir enginn 

af þessum launum. Ég tel að við höfum 

dregist aftur úr í launum. Enda er þetta 

deyjandi stétt. Það eru nánast bara eldri 

menn starfa við þetta.“

Þetta er ekki gott að heyra. Ekki megum 

við missa netagerðarmeistarana. Komið þið 

ekki að hönnum veiðarfæra og breytingum 

á þeim?

„Jú, jú. Því er ekki gott að stéttin sé að 

deyja út. Ég sé ekki hvernig endurnýjun 

getur orðið í stéttinni. Það styttist í að það 

vanti marga til starfa.“

Kristni Frey er nokkuð niðri fyrir varð-

andi framtíð netaðgerðar. Hann segir að 

fyrst verði að skoða launin. Þau séu letj-

andi og alls ekki eftirsóknarverð. „Það sést 

á hver aðsóknin í námið er. Þeir sem þó 

útskrifast eru flestir sjómenn sem halda 

áfram á sjó að loknu námi.“

Þrátt fyrir áhyggjur af framtíð greinar-

innar er Kristinn Freyr sáttur hjá Veiðar-

færaþjónustunni í Grindavík. „Þeir vilja 

allt fyrir mig gera. Samt mættu launin vera 

betri.“

En hvaða væntingar hefur þú til komandi 

kjarasamninga?

„Ég hef haft sambandi við þá hjá VM og 

mér var sagt að þegar netagerðarmenn 

gengu í VM var sagt að við myndum halda 

í við málmgreinarnar. En það hefur alls 

ekki orðið. Það er ekki hægt að benda á 

Launin eru letjandi
Kristinn Freyr Vídó Þórsson er 35 ára Vestmannaeyingur en býr í Garðinum og 

starfar í Grindavík. Sagðist nú ekki þurfa að stóla á hvort Landeyjarhöfn sé opin eða 

ekki. Hann segist ekki sjá fyrir sér að hann flytji aftur til Eyja, ekki í bráð hið minnsta.

Það sést á hver 
aðsóknin í námið er. 

Þeir sem þó útskrifast 
eru flestir sjómenn 

sem halda áfram á sjó 
að loknu námi.
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launataxtana og segja að þeir séu svipaðir. 

Þeir skipta bara ekki nokkru máli þar sem 

enginn fer eftir þeim. Okkur vantar helling 

til að ná að vera þar sem við ættum að vera. 

Þeir hjá VM lofuðu mér að gera allt til að laga 

þetta. Ég vil trúa því að það takist.“

Kristinn Freyr Vídó Þórsson.
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Hann og unnusta hans, Bryndís I Einarsdótt-

ir, eignuðust son sem Fannar Logi sinnir mik-

ið þessa dagana.

Hvernig er að vera í fæðingarorlofi?

„Það er bara ljúft. Það er samt ekki mikið 

sofið, hið minnsta. Eðlilegur sólarhring-

ur hefur enga merkingu fyrir þennan kút.“

Fannar Logi starfar annars hjá Stálsmiðj-

unni Framtak. Hann er menntaður vélvirki, 

lauk námi fyrir um fimm  árum.

 En hvers vegna valdir þú vélvirkjun?

„Af áhuga. Hann kviknaði með bíladell-

unni þegar ég var unglingur. Svo leiddi 

eitthvert af öðru.“

En er starfið annað en þú hafðir ímyndað 

þér?

„Ég hafði ekki miklar hugmyndir um 

hvernig þetta yrði.“ Fannar Logi segir starf-

ið skemmtilegt og einnig fjölbreytt. Í raun 

veit hann sjaldan hvað þarf gera hvern dag 

sem hann mætir til vinnu. Það getur verið 

vinna í krana um borð í skipi í Reykjavík, 

Þar sem milli- 
metrinn er stór

Fannar Logi Bergþórsson er 25 ára og vinnur hjá Stálsmiðjunni  

Framtak en er í fæðingarorlofi þessa stundina. 

Fannar Logi Bergþórsson.

„Það gerist alltaf.  
Oft erum við rétt að 

byrja þegar algengasta 
spurningin kemur; 

hvenær verðið  
þið búnir? 
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eða túrbínuviðgerð út á landi. Eins er oft 

unnið á verkstæðinu sjálfu. Framtak vinn-

ur einnig við viðgerðir á virkjunum. „Þetta 

er mjög fjölbreytt.“

Leikmaðurinn spyr hvort nákvæmnin sé 

ekki mikil. Væntanlega má engin skekkja 

vera?

„Millimetrinn getur verið stór, Þrátt fyrir 

að við séum að vinna við stórar vélar þá 

skipta smæstu hlutirnir miklu máli “

Næst er að spyrja um pressuna sem sett 

er á menn eins og Fannar Loga. Ef skip eða 

bátur bilar, eða virkjun, eða hvað það sem 

er nýtt til að afla tekna, þá verða margir 

óþreyjufullir. Er það svo, eru menn oft óþol-

inmóðir?

„Það gerist alltaf. Oft erum við rétt að 

byrja þegar algengasta spurningin kem-

ur; hvenær verðið þið búnir? Stundum 

erum við rétt byrjaðir að taka í sundur og 

vitum þess vegna ekki alveg hvað er fram-

undan þegar spurningin kemur. Ég svara 

stundum, fyrir páska eða eftir jól svona í 

gríni. Stundum tekur viðgerð kannski bara 

klukkutíma og stundum marga klukku-

tíma. En óþolinmæðin er oft, skiljanlega 

þegar eitthvað stresspiss er í gangi.“

Fannar Logi sem og aðrir hafa áhyggjur af 

menntamálunum. En segir hann ungu fólki 

að skoða menntun í vélvirkjun?

„Já, eitt af því sem fæst með menntun sem 

þessari er sjálfsbjargarviðleitni, að koma 

til verks, afla sér upplýsinga og takast á við 

það með sínum höndum.  Námið klárast 

alls ekki við útskrift, það að fylgja ráðum 

frá reyndum starfsmönnum og vinna sam-

hliða þeim er ómetanleg reynsla. Svo finnst 

mér gott að vera í vinnu þar sem ég er ekki 

að gera það sama og ég gerði í vikunni 

áður, þótt það geti verið svipað þá er það 

aldrei sami hluturinn eða sama umhverf-

ið.  Þannig að ef að þú ert ungur, nennir 

ekki að vera kíttaður við símaskjáinn alla 

daga og hefur einhvern áhuga á vélbúnaði 

myndi ég skella mér vélvirkjun.“

Um trúnaðarmenn

 » Óheimilt er að segja 
trúnaðarmönnum upp vinnu vegna starfa 

þeirra sem trúnaðarmanna eða láta þá 
á nokkurn annan hátt gjalda þess að 

stéttarfélag hefur falið þeim að gegna 
trúnaðarmannsstörfum fyrir sig.
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Þorgeir var bóndasonur frá Eystra-Miðfelli í 

Hvalfjarðarstrandarhreppi ákvað það ungur 

að gerast vélsmiður og sagði frá því í viðtali 

við Morgunblaðið að þegar hann var strákur 

hafi honum þótt feikilega gaman að búa til 

ýmsa hluti, smíða hestajárn, broddstafi og 

jafnvel skauta. 16 ára gamall hóf hann því 

nám í vélvirkjun hjá Ólafi Ólafssyni sem rak 

litla vélsmiðju á Akranesi. Ári síðar hóf Ellert 

bróðir hans einnig nám hjá Ólafi. 10 árum síð-

ar, árið 1928, stofnuðu þeir bræður síðan vél-

smiðju á Akranesi og réðu til sín sinn fyrsta 

lærling, Jóhann Pálsson, sem eftir lát Ellerts 

eignaðist hlut hans í fyrirtækinu.

Haustið 1937 keypti Þorgeir Dráttarbraut 

Akraness og hóf fljótlega smíði tréskipa. 

Fyrsta nýsmíðin var sjósett árið 1940. Það 

var Sigurfari, mikil happafleyta undir 

stjórn þess mikla aflamanns og sjósóknara 

Bergþórs Guðjónssonar. Næstu 20 árin 

var byggður fjöldi tréskipa auk þess sem 

dráttarbrautin annaðist viðhald á flota Ak-

urnesinga auk aðkomubáta. Starfsmönnum 

fjölgaði jafnt og þétt og starfsemin var útví-

kkuð, m.a. farið út í húsbyggingar og reisti 

fyrirtækið margar stórbyggingar á Akranesi. 

Þá höfðu fyrirtæki Þorgeirs jafnan mikil 

verkefni í Hvalfirði, jafnt fyrir Hval hf. og 

Olíustöðina.

Upp úr 1960 var ljóst að smíði tréskipa 

hafði runnið sitt skeið. Mikill þurrafúi herj-

aði á stóran hluta flotans og dró úr tiltrú 

manna á tréskipin. Auk þess vildu útgerðar-

menn stærri skip og ekki þótti hagkvæmt að 

byggja tréskip sem væru mikið stærri en 100 

tonn. Nokkrir eldhugar í iðnaðinum hófu 

þá undirbúninga að smíði stálskipa. Fóru 

þar fremstir þeir Þorgeir, Skafti á Akureyri, 

Marselíus á Ísafirði og Jón í Stálvík. Þorgeir 

sameinaði vélsmiðjuna og dráttarbrautina 

í eitt fyrirtæki, Þorgeir & Ellert hf., og hóf 

stórkostlega uppbyggingu; skipalyfta var 

keypt og ný 3.000 fermetra skipasmíðastöð 

reist og smíði stálskipa hafin. Til að þetta 

væri mögulegt varð að byggja upp gríðar-

mikið land, þar sem sjórinn hafði nær eytt 

Frumkvöðlar fortíðar

Um 600 iðnnemar 
námu hjá Þorgeiri 

Þorgeir Jósefsson vélvirki var mikill frumkvöðull. Hann fædist árið 1902. 

Nokkrir eldhugar í 
iðnaðinum hófu þá 

undirbúninga að smíði 
stálskipa. Fóru þar 

fremstir þeir Þorgeir, 
Skafti á Akureyri, 

Marselíus á Ísafirði og 
Jón í Stálvík. 
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Grenjunum, sem er landið sem skipasmíða-

stöðin stendur á. Fyrirtækið kostaði þetta 

sjálft og sótti hvorki styrki til bæjar né ríkis 

til þessara landbrotsvarna. Umsvif fyrirtæk-

isins margfölduðust og starfsmönnum fjölg-

aði fljótlega úr 50 í 120.

Í skipasmíðastöð Þorgeirs voru smíðuð 

yfir 40 skip, allt frá 20 upp í 450 tonn, flest 

fiskiskip, en einnig sementsferja, bílaferja 

og skemmtisnekkja. Þorgeir lagði jafn-

an mikla áherslu á að skipin væru vönd-

uð og vel úr garði gerð og fyrirtækinu og 

starfsmönnum þess til mikils sóma. Þorgeir 

hafði mikla trú á íslenskum iðnaðarmönn-

um og sagði oft að það sem menn gætu 

smíðað í öðrum löndum gætum við jafnt 

smíðað á Íslandi. Trúr þessari skoðun sinni 

lét hann sína menn smíða í skipin ýmsa 

hluti sem sumum fannst auðveldara að 

kaupa erlendis frá.

Fyrirtæki Þorgeirs var mikil uppeldismið-

stöð fyrir iðnaðarmenn. Oftast voru þar um 

20-30 iðnnemar og stundum fleiri í hinum 

ýmsu iðngreinum; vélvirkjun, skipasmíði, 

húsasmíði, rennismíði, rafvirkjun, blikk-

smíði o.fl. Um 600 íslenskir iðnaðarmenn 

numu fag sitt hjá Þorgeiri. Stundum fannst 

okkur sem næst honum störfuðu hann full-

djarfur að taka iðnnema þegar illa áraði og 

lítið var um verkefni. Þá sagði hann jafnan 

að það yrði að viðhalda stéttinni og hafa 

nóg af iðnaðarmönnum til taks þegar verk-

efnastaðan batnaði. Þetta reyndist honum 

vel. Þorgeir hafði mikla ánægju af samskipt-

unum við þessa ungu menn, stríddi þeim 

oft góðlátlega en leiðbeindi þeim og liðkaði 

til fyrir þeim eins og hann mögulega gat. 

Ófáir eru þeir sem hann aðstoðaði við stofn-

un heimilis og húsbyggingu. Enda er það 

svo að ef maður hittir gamla nema Þorgeirs 

minnast þeir hans jafnan með mikilli hlýju.

Mikið tjón hjá Þorgeiri og Ellert
„Tugmilljónatjón varð í skipasmíðastöð Þorgeirs og Ellert á Akranesi er 

verið var að lyfta vélskipinu Gissuri hvíta, SF 1, frá Hornafirði í skipa-

lyftu fyrirtækisins. Lyftan brotnaði niður og lagðist skipið á stjórn-

borða. Tveir menn voru undir stjórnborðshlið og urðu undir skipinu og 

komu upp bakborðsmegin og var mikil mildi að ekki hlaust af alvarlegt 

slys. Annar mannanna fékk höfuðhögg, en hinn slapp ómeiddur.“

Þannig segir í frétt Morgunblaðsins frá því janúar 1972.  

Morgunblaðið ræddi við Þorgeir Jósefsson eiganda skipasmíðastöðv-

arinnar. Hann kvað bilun hafa orðið í lyftunni. „Ljóst er að lyftan er 

mikið skemmd og sjór er kominn í Gissur hvíta. Að öðru leyti er ekki 

unnt að sjá neinar skemmdir á skipinu þar sem það liggur og. eflaust 

koma þær ekki í ljós fyrr en það hefur verið rétt við.“

Þorgeir sagði að aldrei hefði borið á neinum vandkvæðum í sambandi 

við skipalyftuna. Tvö skip voru tekin niður úr dráttarbrautinni tveimur 

kvöldum fyrr og eitt var því miður komið upp áður en Gissur fór í 

lyftuna. Var það Skinney.

Þorgeir sagðist ekki geta sagt fyrir um hve langan tíma það tæki að ná 

Gissuri úr lyftunni, en framkvæmdir við það eru þegar hafnar. Gissur 

var að fara í botnhreinsun. Þorgeir kvað mikla guðs mildi að mennirnir 

skyldu sleppa heilir frá þessu óhappi.

Þorgeir Jósefsson.

Oftast voru þar um 
20-30 iðnnemar 
og stundum fleiri 
í hinum ýmsu iðn-
greinum; vélvirkjun, 
skipasmíði, húsa-
smíði, rennismíði, 
rafvirkjun, blikk-
smíði o.fl. 
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Þorgeir kom víða við í bæjarlífinu. Hann 

stofnaði Byggingafélagið Fell ásamt Einari 

Helgasyni og ráku þeir umfangsmikla verk-

takastarfsemi og steypustöð í fjölda ára. Hann 

stóð fyrir útgerð um árabil, var einn helsti 

hvatamaður að stofnun Iðnskólans á Akranesi 

og sat lengi í skólanefnd hans, uppbygging 

sjúkrahússins var honum mikið hjartans mál 

og sat hann í stjórn þess í áratugi, sat í fyrstu 

stjórn Rafveitu Akraness og átti sæti í hrepps-

nefnd og bæjarstjórn Akraness um áratuga 

skeið. Þá tók hann þátt í starfi margra félaga 

og klúbba á Akranesi, auk þess sem hann tók 

virkan þátt í félagsmálum iðnaðarmanna og 

sótti iðnþing í áratugi, síðast hálf níræður. 

Hann var útnefndur heiðursfélagi Landssam-

bands iðnaðarmanna fyrir framúrskarandi 

störf í þágu íslensks iðnaðar og einnig Félags 

dráttarbrauta og skipasmiðja fyrir ómetan-

leg störf í þágu íslensks skipaiðnaðar. Þá var 

hann kjörinn heiðursborgari Akraneskaup-

staður þegar hann var áttræður.

Þorgeir hafði einstaklega gott lag á að 

vinna með fólki og var í mjög nánu sam-

bandi við starfsmenn sína. Hann hafði 

aldrei einkaskrifstofu en var tímunum 

saman á róli um hinar ýmsu deildir fyr-

irtækisins og hafði svo aðsetur handan 

skrifborðsins hjá mér þess á milli. Þorgeiri 

reyndist þessi aðferð vel og hann gjör-

þekkti æðasláttinn í fyrirtækinu. Honum 

hélst alltaf mjög vel á starfsmönnum og 

tugir manna unnu hjá fyrirtækjum hans í 

áratugi, margir þeirra alla sína starfsævi. 

Hann hafði oft orð á því hvað þessir menn 

væru sér mikilvægir og reynsla þeirra 

ómetanleg. Í viðtali við Morgunblaðið 

sagði Þorgeir: „Það skiptir öllu að vera 

heppinn með fólk og haldast vel á góðu 

fólki. Og sú hefur verið mín gæfa, að til 

mín hefur ráðist afbragðsfólk og það hefur 

unnið hjá mér áratugum saman.“ Eins var 

með viðskiptavinina. Þorgeir hafði afskap-

lega gaman af að kynnast þeim og ræða við 

þá um alla heima og geima, jafnt útgerðar-

menn sem skipverja á bátum sem komu 

í slipp. Tókst góð vinátta með honum og 

mörgum þessara manna sem hélst meðan 

hann lifði.

Þorgeir var mikill og einlægur sjálfstæðis-

maður og gegndi fjölda trúnaðarstarfa fyrir 

flokkinn. Hann hreifst mjög af Pétri Ottesen 

sem ungur maður og studdi hann eindreg-

Togarinn Sölvi Bjarnason BA-65 frá Tálknafirði í smíðum.

Hafnarey 
SU-110 frá 

Breiðdalsvík 
í reynslusigl-
ingu frá Akra-

nesi

Sturlaugur H. Böðvarsson AK-10, sem smíðaður var á 
Akranesi fyrir Hjálmar í Grundarfirði og hét upphaflega 
Grundfirðingur II.
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ið um áratugaskeið. Með þeim tókst mikil 

og góð vinátta. Þegar fyrsta stálskipið var 

sjósett á Akranesi var einum manni boðið 

að vera viðstaddur; Pétri Ottesen. Þorgeir 

hvatti mig mjög til þátttöku í stjórnmálum 

og studdi mig með ráðum og dáð meðan 

hann lifði.

Um áratuga skeið átti Þorgeir við veikindi 

að stríða, en lét aldrei bilbug á sér finna á 

hverju sem gekk. Þar hjálpaði honum hans 

jákvæða lífsviðhorf og svo bjartsýnin, þessi 

takmarkalausa bjartsýni sem ég hef hvergi 

fundið meiri hjá nokkrum manni. Það var 

alveg sama hvaða áföll dundu yfir, alltaf 

sá Þorgeir bjart framundan. Þegar eitthvað 

óvænt kom fyrir var viðkvæðið hjá Þorge-

ir oftast: „Þetta er nú svo alvanalegt, góði 

minn.“ Ég heyrði hann aldrei segja æðruorð, 

alveg sama á hverju gekk.

Í viðtali við Morgunblaðið árið 1981 sagði 

Þorgeir: „Mér hefur alltaf þótt gaman að 

lifa og hefði ekkert á móti því að lifa allt 

upp aftur. Eigi maður gott heimili og hafi 

maður áhuga á starfinu er allt fengið. Ég hef 

verið hamingjumaður í mínu einkalífi.“ Og 

Þorgeir var svo sannarlega hamingjumað-

ur í einkalífinu. Hann var kvæntur mikilli 

ágætiskonu, jafnöldru sinni Svanlaugu 

Sigurðardóttur frá Akbraut á Akranesi. Hún 

lést 5. janúar 1996. Þau hjón voru einstak-

lega samrýnd og stóðu þétt saman í blíðu og 

stríðu. Þau eignuðust 5 börn. Halldór sonur 

þeirra lést tæplega tveggja ára gamall, en 

upp komust Jóhanna Jóreiður, Jónína Sigríð-

ur, Jósef Halldór og Svana, mikið myndar-

fólk sem reyndist foreldrum sínum einstak-

lega vel.

Í inngangi að ítarlegu viðtali Morgun-

blaðsins við Þorgeir árið 1981 segir höf-

undurinn, Jakob F. Ásgeirsson: „Athafna-

maðurinn, hinn sanni athafnamaður. 

Upprisinn úr fortíðinni og markar stefnuna 

inn í framtíðina. Hann hefst af sjálfum 

sér úr fátækt til mikilla eigna og umsvifa. 

Hann reisir sér ekki skýjaborgir, lætur 

sig ekki dreyma um auð og völd og frægð. 

Hann framkvæmir. Athöfnin er hans lífs-

fylling.“ Þessi lýsing átti afskaplega vel við 

Þorgeir. Hann lét sig ekki dreyma um auð 

og völd og frægð. Hans lífsfylling var að 

sjá fyrirtækið vaxa og dafna. Oft undraðist 

ég hversu lítil laun hann tók hjá fyrirtæk-

inu og í þessu viðtali segir hann frá því að 

hann hafi fyrst eignast bankabók þegar 

hann varð ellilífeyrisþegi.

Ég átti því láni að fagna að vera náinn 

samstarfsmaður Þorgeirs í rúm 20 ár og 

eignast vináttu hans og fjölskyldu hans. 

Hann reyndist mér og fjölskyldu minni á 

allan hátt einstaklega vel. Af honum lærði 

ég meira en af nokkrum öðrum manni og 

bý að því meðan ég lifi. Þorgeir var einhver 

best gerði maður sem ég hef kynnst. Hann 

hafði svo marga góða eiginleika: dreng-

skap, umburðarlyndi, góðvild, létta lund og 

sterka greind, auk bjartsýninnar sem áður 

er getið.

Ljóðlínur Davíðs Stefánssonar um höfð-

ingja smiðjunnar eiga vel við þegar Þorgeirs 

Jósefssonar er minnst:

Hann tignar þau lög sem lífið

með logandi eldi reit.

Hann lærði af styrkleika stálsins

að standa við öll sín heit.

Hann lærði verk sín að vanda

og verða engum til meins.

Þá væri þjóðinn borgið,

ef þúsundir gerðu eins.

 Guðjón Guðmundsson

Bersekur skemmtisnekkja úr áli sem smíðuð var 1975 
en eyðilagðist þegar hún slitnaði niður úr krana í 
Bandaríkjunum (sumir vildu meina að það hefði verið 
skemmdarverk þeirra sem vildu ekki samkeppni í am-
eríska snekkjusmíði.)

Um áratuga skeið 
átti Þorgeir við 
veikindi að stríða, 
en lét aldrei bilbug 
á sér finna á hverju 
sem gekk. Þar 
hjálpaði honum 
hans jákvæða 
lífsviðhorf og svo 
bjartsýnin, þessi 
takmarkalausa 
bjartsýni sem ég hef 
hvergi fundið meiri 
hjá nokkrum manni.



Hraðastýringar eru mikið notaðir við orkunýtingarstjórn-

un í riðstraumsmótorum. Hins vegar geta þeir myndað 

spanspennu sem leiðir til bilana í legu og mótor. Leguvarn-

ir eru nýleg og ódýr lausn sem ver legur gegn rafmagns-

skemmdum.  

Allir framleiðendur þriggja fasa riðstraumsmótora bjóða 

upp á mótorlínur sem henta til notkunar á hraðastýring-

um. Nákvæm stjórnun snúningshraða og snúningsvægis 

mótora með hraðastýringum skilar sér í minnst 30% lægri 

orkukostnaði. Hraðastýringar eru hins vegar ekki full-

komna og geta valdið óæskilegri spanspennu. Án öflugrar 

varnar getur þessi spenna leitt til ótímabærra skemmda í 

legum og mótor.

Ný leguvarnartækni

Í flestum tilfellum er AEGIS®-

leguvörn (með einangruðum 

legum í mótorum sem 

eru stærri en 75-100 

kW) áreiðanlegasti og 

ódýrasti kosturinn 

til að lágmarka raf-

magnsskemmdir 

í legum og auka áreiðanleika mótora og kerfa sem stjórnað 

er með tíðnistillum. Fyrirtækið Deilir Tækniþjónusta selur 

AEGIS®-vörur á Íslandi.

Hætta á mótorskemmdum 

við notkun hraðastýringa

Endurteknir og mjög hraðir púlsar sem nýjar hraðastýringar 

fyrir mótora mynda geta leitt til skemmda í vöfum og legum. 

Leguvörn býður upp 

á öflug vernd

Tæringarskemmdir vegna 

neistamyndunar á yfirborði 

legunnar valda ótímabærri 

bilun í legu eða mótor. Á 

stuttum tíma er yfirborð 

legunnar orðið alsett örlitlum 

gígum sem gefa henni hrímaða áferð. 

Staðfest skilvirkni

AEGIS®-leguvörn hefur sannað sig í yfir tveimur milljónum 

vélaeininga víðs vegar um heiminn, aðallega í Norður-Ame-

ríku og Asíu. Margir framleiðendur mótora, svo sem Baldor, 

WEG, GE, TECO og Regal, nota leguvörnina sem staðalbún-

að í tilteknum mótorlínum sínum. Þetta er trygging fyrir því 

að notkun tíðnistilla hefur ekki skaðleg áhrif á mótorana. 

Niðurstaða

Ekki er nóg að reiða sig eingöngu á yfirlýsingar framleið-

anda þegar rafmótor er notaður með tíðnistilli. Einangrun 

er hönnuð samkvæmt nýjustu stöðlum en framleiðendum 

láist oft að tryggja skilvirka jarðtengingu fyrir ásinn, sem 

ver legurnar gegn skaðlegum hátíðnistraum frá tíðnistillum. 

AEGIS®-leguvörn (með einangruðum legum í mótorum sem 

eru stærri en 75-100 kW) er ódýr og skilvirk lausn á því.

Deilir tækniþjónusta ehf er sölu og þjónustuaðili fyrir Aegis 

á Íslandi Nánari upplýsingar má finna á  www.deilir.is
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alhliða lausn 
frá Deili Tækniþjónustu
AEGIS®-leguvarnir fyrir rafmótora

Kynning

AEGIS® Leguvarnar 
hringir

Hraðastýrður rafmótor með AEGIS vörn 
tryggir rekstraröryggi og  lengri endingu

Á stuttum tíma er yfirborð legunn-
ar orðið alsett örlitlum gígum 
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Ný forysta 
– ný barátta

Nýtt fólk fer fyrir Alþýðusambandi Íslands. Þar á meðal eru allir forsetar ASÍ. Drífa 

Snædal, sem er fyrsta konan til að vera kjörin forseti, Vilhjálmur Birgisson er fyrsti 

varaforseti og Kristján Þórður Snæbjarnarson er annar varaforseti. Að auki er mið-

stjórnin skipuð nýju fólki að stórum hluta. Erfið verk bíða þessa nýja fólks. Aðkoma 

þeirra er með öðrum hætti en tíðkast hefur. Ekki hefur einungis verið sett fram krafa 

um launahækkanir gagnvart atvinnurekendum. Einnig eru gerðar kröfur á ríkisvaldið að 

það geri breytingar á skattkerfinu, vaxtabótum og barnabótum, svo eitthvað sé nefnt.

Hér á eftir fara viðtöl við forsetana þrjá. 

Viðtöl: Sigurjón M Egilsson.
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Veltur á 
okkar eigin 

 samtakamætti
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Veltur á 
okkar eigin 

 samtakamætti
„Ef við náum verulegum skattaumbótum, sem er stefna okkar að gera, 

þannig að sanngjarnari skipting gæðanna náist til frambúðar, ekki 

bara næstu tvö eða þrjú ár, heldur til frambúðar, og niðurstaða kjara-

samninganna mun ráða afstöðu fólksins.“

33

Drífa Snædal forseti alþýðusambands íslands:
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„Það er ekki bara forysta ASÍ sem hefur 

breyst. Það hafa orðið breytingar víða í 

forystu í verkalýðshreyfingunni. Þar spil-

ar saman öflugri grasrót, kjörnir fulltrú-

ar endurspegla betur fjölbreytileikann 

innan aðildarfélaganna. Það er stemning 

núna í hreyfingunni um að sameinast um 

kröfur, að búa til stærri einingar og stærri 

blokkir,“ sagði Drífa Snædal, nýr forseti 

Alþýðusambands Íslands, í upphafi viðtals 

Tímarits VM við hana.

Hún sagði samvinnu hafa aukist innan 

verkalýðshreyfingarinnar, ekki sé samein-

ing félaga heldur aukin samvinna þeirra. 

Skýrt dæmi þar um er að Flóabandalagið er 

ekki lengur virkt, en þar skipuðu sterku-

stu aðildarfélögin við Faxaflóa sér saman 

og stóðu ekki með öðrum aðildarfélögum 

Starfsgreinasambandsins.

„Það er ekki bara að Starfsgreinasam-

bandið sé sameinað í fyrsta sinn. Einnig er 

samhljómur milli verkafólks og verslunar-

manna. Það er líka nýtt. Þessir hópar hafa 

ekki alltaf náð vel saman. Eins er meiri 

samvinna milli iðnaðarmanna um eina 

kröfugerð. Það er stemning fyrir því að nýta 

verkalýðshreyfinguna sem stærra og sam-

einað afl. Við erum mjög einbeitt í því, nýja 

forystan, að reyna að fanga sem flesta með. 

Persónulega hef ég mikinn áhuga á að auka 

einnig samstarf við önnur heildarsamtök; 

BSRB; BHM, KÍ og síðan erum við með sam-

þykkt frá þinginu okkar um að ganga í takt 

við Öryrkjabandalagið.“

Drífa upplýsir að óformlegar viðræður 

hafi farið fram milli forystufólk þessara 

samtaka sem hún nefndi. „Persónulega 

legg ég metnað í að vera í góðu talsam-

bandi við forystu þessara samtaka. Ég hef 

enga ástæðu til að ætla annað en að það 

verði gott.“

Drífa, þú talaðir um breytingar í verka-

lýðshreyfingunni. Nú langar mig að spyrja 

hvort hreyfingin hafi færst til vinstri með 

þeim breytingum sem hafa orðið á forystu 

hennar?

„Að einhverju leyti já. Það er önnur nálgun 

á verkalýðspólitík. Grasrótin er virkari en 

hún var. Það er og á að vera eilíft baráttumál 

að vera sem næst grasrótinni og að skilaboð-

in þaðan nái inn í alla hreyfinguna. Það er 

að takast betur núna en oft áður.“

„Það er og á að vera 
eilíft baráttumál 

að vera sem næst 
grasrótinni og að 
skilaboðin þaðan 

nái inn í alla 
hreyfinguna. Það er 

að takast betur núna 
en oft áður.“

Réttlæti og jöfnuður
„ASÍ krefst samfélags réttlátrar tekju-

skiptingar, jafnra tækifæra og jafnaðar. 

Samfélags þar sem launafólk nýtur 

mannsæmandi kjara og réttinda á 

vinnumarkaði og allur almenningur býr 

við húsnæðisöryggi og traust velferðar-

kerfi sem fjármagnað er með réttlátu 

skattkerfi.“
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Ríkisstjórnin talar um marga samráðsfundi 

sem hafa verið með ykkur. Hafa þeir fundir 

skilað miklu til þessa?

„Nei, það hafa þeir ekki gert. Ekki neinu 

byltingarkenndu. Þeir hafa þó skilað því 

að atvinnuleysisbætur voru hækkaðar og 

að ábyrgðarsjóður launa var styrktur. Þeir 

hafa líka skilað vinnu í gagnaöflun. Þeir 

hafa ekki skilað neinum róttækum breyting-

um á skattkerfi eða hugmyndafræði. Það er 

sjálfsagt að vera í þessu samtali. Við megum 

samt aldrei ofmeta svona samráðsvettvang. 

Þarna er ekki verið að tala um sameiginlega 

hagsmuni, heldur hagsmuni sem stangast 

á, og þá þarf að beita samtakamætti til að 

knýja á um breytingar.“

Nú beinast kröfur launafólks einnig gegn 

ríkinu. Telur Drífa að takist að ná fram 

breytingum á skattkerfi, barnabótum og 

vaxtabótum svo það helsta sé nefnt?

„Það veltur á okkar eigin samtakamætti. 

Ef við náum saman um tillögur í skattamál-

um og húsnæðismálum, ég tala nú ekki um 

ef við fáum fleiri samtök til liðs við okkur, 

þá verður mjög erfitt að standa gegn okkur. 

Til að svo verði verðum við að vinna mjög 

vel með grasrótinni og að stilla saman alla 

strengi.“

Ekki er annað að heyra en aðildarfélögin 

hafi tryggt eigin baklönd mjög vel og víða hafi 

margir komið að mótun kröfugerðar. Er það 

ekki svo?

„Þetta er alveg rétt. Núna er ég mjög bjart-

sýn. Við skulum líka hafa í huga að þing ASÍ 

var mjög samtaka í öllum stóru línunum og 

þangað sækjum við okkar umboð. Til dæm-

is kröfuna um að létta sköttum af lægstlaun-

aða fólkinu, setja á hátekjuskatt og hækka 

fjármagnstekjuskatt og það er ýmislegt sem 

við getum tekið beint af þinginu og síðan 
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„Þetta er stærsta ógnin sem 
verkalýðshreyfingin stendur 

frammi fyrir í dag, það er gamla 
trikkið að vilja deila og drottna. 

Til dæmis að stefna ljósmæðr-
um gegn verkafólki.“
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eigum við eftir að stilla þetta af. Það er 

ekki sanngjarnt eins og SA, og sumir í rík-

isstjórninni, hafa verið að hamast við að 

segja að millitekjuhópurinn eigi að greiða 

skattalækkanir þeirra lægstlaunuðu. Þetta 

er stærsta ógnin sem verkalýðshreyfingin 

stendur frammi fyrir í dag, það er gamla 

trikkið að vilja deila og drottna. Til dæmis 

að stefna ljósmæðrum gegn verkafólki. Við 

þurfum að móta okkar hugmyndir þannig 

að allir verði sæmilega sáttir.“

Drífa sagði alla hópa gera sér grein fyrir 

að lækka verði skatta á láglaunafólk.

Innan Alþýðusambandsins er mikill fjöl-

breytileiki. Þar er fólk sem telst ekki til lág-

launafólks. Þar eru til dæmis iðnaðarmenn 

sem hafa margir hverjir drjúga menntun 

að baki, með hærri laun en margir aðrir fé-

lagar innan ASÍ. 

Drífa, er víst að þetta fólk komi til með að 

sættast á flata krónuhækkun?

„Það er nokkuð í land með það. Ég veit 

ekki hversu sameinuð hreyfingin verður 

hvað varðar kröfur um launahækkanir. Þar 

mun sennilega hvert landssamband fyrir 

sig semja. Auðvitað væri gott að ná sameig-

inlegri lendingu þar. En þar eru þessir tveir 

klassísku tveir hópar, fólkið í efri hluta 

millistéttahópanna, sem vill fá prósentu-

hækkun, og síðan er það lægstlaunaða 

fólkið, að hluta til verkafólk og að hluta til 

verslunarmenn, sem vill krónutöluhækk-

anir. Þarna eru tvö mismunandi sjónarmið.“

Talandi um nýja forystu. Þá hefur hún 

talað skýrt og um leið kveikt vonir hjá því 

„Ég hef enga ástæðu til að ætla 
annað en allt þetta fólk hafi 
fullan hug á að vinna vel og 

standa saman innan ASÍ. Og að 
nýta ASÍ sem öflugan vettvang 

samráðs og samstarfs. Ég er full 
bjartsýni.“

Aukin skattbyrði  
launafólks

„Skattbyrði launafólks hefur aukist á 

undanförnum áratugum. Sú þróun 

hefur lagst þyngst á hina tekjulægstu. 

Persónuafsláttur hefur ekki fylgt launa-

þróun og barna- og húsnæðisbætur hafa 

verið skertar. Í ríkisfjármálaáætlun birtist 

sú stefna stjórnvalda að veikja þessi 

kerfi enn frekar á sama tíma og hinir 

tekjuhæstu hafa notið góðs af fækkun 

þrepa í skattkerfinu, lágum sköttum á 

fjármagnstekjur og afnámi auðlegðar-

skatts. Tæknibreytingar, aukin sjálfvirkni, 

fjármálavæðing atvinnulífsins og nýting 

sameiginlegra auðlinda kalla á endur-

skoðun á skattkerfinu og fjármögnun 

samfélagslegra verkefna.“
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Ójöfnuður vex
„Ójöfnuður fer vaxandi á Vesturlöndum og hér á landi. 

Þessi þróun er óásættanleg. Ójöfnuður dregur úr 

félagslegum hreyfanleika, efnahagslegum og pólitískum 

stöðugleika og hefur neikvæð áhrif á hagvöxt, efnahag 

og lífskjör til framtíðar. Það er viðvarandi áskorun 

verkalýðshreyfingarinnar að stuðla að jöfnu samfélagi, 

jöfnum tækifærum og réttlátri tekjuskiptingu. Allir eiga að 

búa við atvinnu- og afkomuöryggi.“

37

Um trúnaðarmenn

 » Trúnaðarmaður 
skal í engu gjalda þess hjá 

atvinnurekanda eða verkstjóra að 
hann beri fram kvartanir fyrir 

hönd starfsmanna.
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fólki sem stendur hvað höllustum fæti. Má 

vera að erfitt verði að uppfylla þær vonir 

og væntingar sem hafa kviknað hjá fólk-

inu?

„Það á eftir að koma í ljós. Ég hef ekki al-

veg tilfinningu fyrir því. Ef við náum veru-

legum skattaumbótum, sem er stefna okkar 

að gera, þannig að sanngjarnari skipting 

gæðanna náist til frambúðar, ekki bara 

næstu tvö eða þrjú ár, heldur til frambúðar, 

og niðurstaða kjarasamninganna mun ráða 

afstöðu fólksins.“

Skiptum aðeins um gír. Alþýðusambandið 

og verkalýðshreyfingin eiga stórmerkilega 

sögu. Síðustu ár hefur ASÍ, einkum og sér 

í lagi, verið umdeilt. Er þá ekki verk ykkar, 

sem nú eruð í forystu, að hefja það til fyrri 

vegs og virðingar?

„Jú. En fyrst og fremst hefur Alþýðusam-

bandið alltaf verið gagnrýnt. Þannig á það 

að vera. Hins vegar hefur verið stofnana-

bragur á ASÍ hvort sem það er sanngjörn 

gagnrýni eða ekki, og ofan því verður að 

vinda. Það verður gert með fjölbreyttari 

forystu, fjölbreyttari röddum, meira samtali 

og meira samráði út til aðildarfélaganna, 

landsamtakanna og vinnustaðina. Sem og 

með samstarfi við aðra hagsmunahópa. Ég 

nefni Öryrkjabandalagið sem dæmi. Þetta 

er hægt að gera með ýmsum hætti. En þetta 

getur komið okkur nær því að „afstofnana-

væða“ ASÍ.“

Ekki er langt síðan talað var um af fullri 

alvöru að stór félög vildu jafnvel úr ASÍ. Og 

jafnvel að leggja ASÍ niður. Nú er ekki lengur 

talað á þessum nótum. Ég spyr núna, hvern-

ig hafið þið farið af stað, hvernig hefur sam-

starfið gengið hjá nýrri forystu?

„Það hefur gengið mjög vel. Mér finnst 

allir, nýja miðstjórnin og við forsetarn-

ir, vera samtaka um að ná fram sameigin-

legri niðurstöðu í sem flestum málum. Ég 

hef enga ástæðu til að ætla annað en allt 

þetta fólk hafi fullan hug á að vinna vel og 

standa saman innan ASÍ. Og að nýta ASÍ 

sem öflugan vettvang samráðs og sam-

starfs. Ég er full bjartsýni.“

Aðspurð sagðist Drífa óttast að samn-

ingaviðræður dragist eitthvað fram yfir 

áramót.

„En fyrst og fremst hefur Alþýðusambandið alltaf verið gagnrýnt. Þannig á það að vera. Hins vegar hefur verið stofnanabragur á ASÍ hvort sem það er sann-
gjörn gagnrýni eða ekki, og ofan því verður að vinda.“

„Ég hef enga ástæðu 
til að ætla annað 
en allt þetta fólk 
hafi fullan hug á 

að vinna vel og 
standa saman innan 

ASÍ. Og að nýta 
ASÍ sem öflugan 

vettvang samráðs og 
samstarfs. Ég er full 

bjartsýni.“
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Íþyngjandi húsnæðiskostnaður
„Stækkandi hópur býr við erfiðar aðstæður íþyngjandi húsnæðiskostnað og á leigu-

markaði en þar eru tekjulágir, ungt fólk og erlent launafólk í meirihluta. Leiguverð 

hefur hækkað verulega á undanförnum árum og leigjendur festast í þessu kerfi. 

Stöðugt fleiri treysta á langa vinnudaga og yfirvinnu til að ná endum saman. Hætta er 

á því að þessar aðstæður festi ójöfnuð frekar í sessi og læsi fólk í gildrum fátæktar.“
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Talað hefur verið um góðan anda milli við-

semjenda. Er það svo?

„Menn hafa kosið að stiga varlega til jarðar. 

Þetta er allt svo viðkvæmt. Ég vil orða þetta 

þannig að það þarf mjög lítið til að þetta 

springi allt í loft upp. Ég hef þá trú á að flest-

ir séu að reyna að vanda sig til að til sé ein-

hver viðræðugrundvöllur til að byggja á.“

Er það svo að raunveruleg staða, og hugs-

anlegur ágreiningur, kemur þá jafnvel ekki í 

ljós fyrr en eftir áramót?

„Já, það gæti orðið. Ég vil að málunum 

verði stillt þannig upp fyrir jól að allir sjái 

með berum augum hvort það næst saman 

eða ekki. Ég held að það sé ekkert hérumbil 

í því. Það þarf ekki langa yfirlegu í þessu. 

Annað hvort er menn tilbúnir að fara í veg-

ferðina eða ekki. Ef ekki, sé ég  ekki betur 

en það stefni í hörð verkfallsátök.“

Þá er komið að tala um breytingar á for-

ystu ASÍ. Vilhjálmur, það er best að byrja 

á að óska þér til hamingju með þína stöðu, 

sem er mikil breyting frá því sem áður var.

„Takk fyrir það.“

„Átti ekki upp 
á pallborðið hjá 
forystu aSí“

Kjarasamningar verða margir lausir um áramótin. Það er stuttur tími til stefnu eigi að 

takast að semja áður en þeir renna út. Vilhjálm Birgisson, formann Verkalýðsfélags Akra-

ness og nú 1. varaforseta ASÍ þarf ekki að kynna. Vilhjálmi þykir skammur tími til stefnu.

Vilhjálmur Birgisson, 1. varaforseti Alþýðusambands Íslands:
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Má segja að þú hafir áður verið  

úthrópaður?

„Ég átti ekki upp á pallborðið hjá for-

ystu ASÍ í öll þessi ár. Á þingum ASÍ lagði 

ég fram fjölmargar ályktanir og tillög-

ur um hin ýmsu mál, svo sem um verð-

trygginguna, að forsetinn yrði kosinn í 

beinni kosningu af öllum félagsmönnum, 

að atvinnurekendur færu úr stjórnum líf-

eyrissjóða og ég hafði gagnrýnt forystuna 

fyrir samræmda láglaunastefnu og svo 

framvegis. Já, ég átti ekki upp á pallborðið.

Kosningin á þinginu núna hún er, þó 

ég segi sjálfur frá, stærsti viðburðurinn á 

þinginu. Með mínu kjöri endurspeglaðist 

svo skýrt sú breyting sem orðin er. Þetta er 

mín skoðun og er viss um að margir eru mér 

sammála um það. Þetta hefði verið óhugs-

andi vegur fyrir jafnvel bara einu ári síðan 

að ég ætti eftir að verða fyrsti varaforseti 

Alþýðusambandsins. Þegar hugsað er til 

þeirra átaka sem ég átti í við æðstu stjórn 

ASÍ á liðnum árum.“

Það er fleyg orð Jóhönnu Sigurðardóttur 

þegar hún sagði: „Minn tími mun koma“. Má 

segja núna að tími Vilhjálms Birgissonar sé 

kominn?

„Já, það má kannski segja það. Ég hef oft 

sagt þegar menn hafa hvatt mig áfram að 

dropinn holar steininn. Nú hefur dropinn 

ekki aðeins holað steininn. Hann er búinn að 

mölva steininn.“

Þeir sem voru þínir hörðustu  

andstæðingar eru ekki lengur innan  

stjórnar ASÍ?

„Ekki bara það. Þeim var hafnað í kjör-

„Annað hvort er 
menn tilbúnir að 
fara í vegferðina  
eða ekki. Ef ekki,  
sé ég ekki betur en 
það stefni í hörð 
verkfallsátök.“

„Ástæðan er sú að ég kýs að vera utan flokka er sú, að mínir félagsmenn tilheyra mörgum flokkum og mér finnst þægilegra að standa fyrir utan flokka.“
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inu til miðstjórnar ASÍ. Ég tel að við séum 

komin með góða miðstjórn. Auðvitað eru 

ekki allir þar sammála um allar leiðir. 

Þannig á það líka að vera. Víst er að æðsta 

forysta ASÍ hefur breyst ótrúlega mikið.“

Nú að öðru. Þú og aðrir í forystunni haf-

ið talað skýrt um hvert þið viljið stefna. 

Óttastu að ykkur kunni að ganga illa að 

uppfylla þær vonir sem þið hafið vakið?

„Nei, ég geri það nú ekki. En ég skil 

spurninguna mjög vel. Sem dæmi þá hefði 

ég getað tekið ákvörðun um það á þingi 

ASÍ að vera áfram gagnrýnandi, ef svo má 

að orði komast, og gefa ekki kost á mér til 

æðstu embætta innan hreyfingarinnar. Ég 

hefði getað gert það.“

Kom það til greina?

„Nei, nei. Það kom ekki til greina. Ég 

fékk mótframboð frá Guðbrandi Einars-

syni og ég sigraði með yfirburðum. Um 

leið er ég að segja; að ég vil reyna, ég hef 

gagnrýnt og nú vil ég reyna að gera betur 

en gert hefur verið. Ég tel að það sé hægt 

að gera miklu betur en gert hefur ver-

ið. Fram undan er gríðarlega stór verkefni 

og erfið. Eins og ég sagði í ræðu minni á 

þingi Alþýðusambandsins, að forystu-

fólk í verkalýðshreyfingunni eru hvorki 

neitt né neitt nema hafa félagana að baki 

sér. Þau sem eru í fremstu víglínu verða 

að hafa stuðning sinna félaga. Það er ekki 

farandi í átök eða baráttu nema félags-

mennirnir sjálfir gefi grænt ljós á það. Fé-

lagsmenn hafa ætíð lokaorðið um hvort 

farið verði í orrustu eða ekki.“

Það er sem stefni í hörð átök. Viðsemj-

endur ykkar hafa tekið til varna gegn ykk-

ar málflutningi. Við sjáum það skýrt með 

að fletta báðum íslensku dagblöðunum 

og víðar. Þeim í Borgartúninu er alvara í 

huga.

„Þetta er hárrétt. Við erum með 

harða lobbíista sem vinna gegn okkur. Al-

veg eins og enginn sé morgundagurinn. 

Dagblöðin hafa gagnrýnt okkar kröfu-

gerð í leiðurum og fréttum. Það er enginn 

smá stormur sem mætir okkur. Mér finnst 

stundum eins og þetta ágæta fólk hafi 

ekki kynnt sér hvað við raunverulega 

erum að segja og fyrir hverju við erum að 

berjast. Grundvallaratriði í okkar kröfu-

gerð eru nýjungar, nýjungar eins og krón-

utöluhækkanir handa öllum. Þannig að 

tveggja eða þriggja milljóna mennirnir 

fái ekki þrjú til fjögur hundruð þúsunda 

króna launahækkun, fái þess í stað sömu 

launahækkun og við semjum um fyrir þá 

tekjulægstu. Með þessu verður kostnaður 

vegna launabreytinganna mun minni.

Miðað við þetta má þá segja að ykkar 

málflutningur hafi náð inn í innsta kjarna, 

t.d. Sjálfstæðisflokksins?

„Ég hef gert mitt til að koma málum okk-

ar á framfæri. Ekki má gleyma að við erum 

með stærsta hagsmunamál þjóðarinn-

ar sem eru vaxta og verðtryggingarmál-

in. Við greiðum þremur prósentum, hið 

minnsta, meira í raunvexti en gerist í þeim 

löndum sem við berum okkur saman við. 

Ný tækifæri til náms
„Ný tækifæri til náms eru afar mikilvægur 

þáttur í jöfnun lífskjara, sérstaklega 

þeirra sem litla formlega menntun hafa. 

Verkalýðshreyfingin hefur á undan-

förnum árum og áratugum samið um 

uppbyggingu starfsmenntasjóðanna 

og mótframlög úr ríkissjóði. Eftir hrun 

hafa stjórnvöld dregið úr framlögum til 

þeirra sem minnsta menntun hafa um 

þriðjung að raungildi og ef marka má 

ríkisfjármálaáætlunina er lítilla breytinga 

að vænta. Einnig er mikilvægt að þróa 

raunfærnimat á móti störfum í atvinnu-

lífinu og að sú hæfni sem launafólk hefur 

aflað sér í námi og starfi verði metin til 

launa.“„Ég hef gert mitt til að 
koma málum okkar 

á framfæri. Ekki 
má gleyma að við 

erum með stærsta 
hagsmunamál 

þjóðarinnar sem 
eru vaxta og 

verðtryggingarmálin.“
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Tölurnar eru stjarnfræðilegar. Bara heim-

ilin borga 66 milljörðum meira í þennan 

kostnað en gerist í nágrannalöndunum. 

Þá eru fyrirtækin ótalin, en þau borg-

uðu í fyrra 257 milljarða í vexti og verð-

tryggingu, en heildraunakostnaður þeirra 

var þúsund milljarðar. Sem segir að 

vaxtakostnaður var sem nemur 26 prósent 

af heildarlaunakostnaði. Það er algjörlega 

galið hvernig við látum fjármálakerfið 

og fjármagnseigendur soga til sín stóran 

hluta ráðstöfunartekna íslenskra heimila í 

hverjum mánuði.“

Vilhjálmur mætti óboðinn ásamt Drífu 

Snædal, forseta ASÍ og Kristjáni Þórði Snæ-

björnssyni 2. varaforseta á fund í Valhöll, 

heimili Sjálfstæðisflokksins. Vilhjálmur 

steig í ræðustól. Þá er spurt, hvernig var að 

standa í þessu fræga ræðustól?

 „Það var magnað. Þetta gerðist þannig 

að Drífa hefur samband við okkur og spyr 

hvort við ættum ekki að skella okkur á 

fundinn. Ég hélt það nú og ók til Reykja-

víkur. Boðuð erindi voru flutt og síðan 

stend ég upp og segi í gríni: Mig hefur 

alltaf langað að tala úr þessu púlti. Þá 

segir einhver fundarmanna, skelltu þér 

í púltið. Og ég lét bara vaða og sagði 

hlutina beint frá mínum hjarta. Eins og ég 

er vanur. Eftir mína ræðu og eftir fund-

inn komu fjölmargir fundarmenn til mín, 

tóku í höndina á mér og sögðust vera mér 

sammála. Ég held að hinn almenni sjálf-

stæðismaður sé á þessari línu. Það er sem 

forystan sé á allt öðrum stað. Ég hef lesið 

margar landsfundarsamþykktir Sjálfstæð-

isflokksins og það er sem forystan fari 

ekki eftir því sem landsfundur samþykkir.“

Nú er sagt að húsnæðismálin verði í for-

grunni. Þá spyr ég, endar þetta þá þannig, 

að þið náið fram áfanga í húsnæðismálum 

og gefið eftir í staðinn kröfuna um breytt 

skattkerfi og jafnvel slakið á með launa-

kröfuna?

„Nei, þetta hangir allt saman í einum 

pakka, ef þannig má að orði komast. Eng-

um dylst að það verður að hækka launa-

taxta sem eru 266 þúsund krónur. Það á 

ekki einu sinni að rífast um þetta. Þetta 

á að liggja algjörlega fyrir. Varðandi hús-

næðismálin er ljóst að það vantar íbúðir. 

Íbúðalánasjóður hefur bent á að það vant-

ar átta þúsund íbúðir í ár og 2.200 síðan 

á hverju ári. Við verðum að taka höndum 

saman til að eyða þessum skorti, þá með 

sveitarfélögum og ríki.

Vilhjálmur: „Ég segi nú 
að þau fyrirtæki sem ekki 
geta borgað 340 þúsund í 
lágmarkslaun, á fyrsta ári 
í kjarasamningum, eiga 
bara ekki tilverurétt.“

„Það var magnað. 
Þetta gerðist þannig 
að Drífa hefur 
samband við okkur 
og spyr hvort við 
ættum ekki að skella 
okkur á fundinn. Ég 
hélt það nú og ók til 
Reykjavíkur."

Um trúnaðarmenn

 » Ef fækka þarf 
 starfsmönnum skal 

trúnaðarmaður að öðru jöfnu 
sitja fyrir um að halda 

vinnunni.



Kynbundinn launamunur  
er óásættanlegur

„Þrátt fyrir baráttu verkalýðshreyfingarinnar 

ríkir enn kynbundinn launamunur á 

íslenskum vinnumarkaði. Lög um 

jafnlaunavottun gera kröfu um að 

launasetning í fyrirtækjum og stofnunum 

byggi á málefnalegum sjónarmiðum og feli 

ekki í sér kynbundna mismunun. Greiða á 

jöfn laun fyrir sömu vinnu og jafnverðmæt 

störf.  Kynbundinn launamunur er 

óásættanlegur.“
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Síðan þarf klárlega að ná niður vöxt-

um þá hafa Heimavellir bent mér á að 

fyrir hvert eitt prósent sem vextir myndu 

lækka gætu þeir lækkað leigu um 35 til 

fjörutíu þúsund á mánuði fyrir níutíu fer-

metra íbúð. Vaxtarstigið er meinsemd í 

íslensku samfélagi.“

Vilhjálmi er mikið niðri fyrir þegar 

hann talar um vexti og verðtryggingu. 

Sem má lesa vel í Valahallarræðunni. „Í 

fjörutíu og átta mánuði hefur verðbólgan 

verið núll prósent, ef húsnæðisliðurinn 

er tekin út úr mælingunum. Við erum 

samt með sömu stýrivexti og þegar við 

skrifuðum undir samningana 2015. Það 

skiptir engu máli hvernig efnahagsað-

stæður eru á hverjum tíma, þá virðist 

stefna Seðlabankans og stjórnvalda vera 

að hér sé raunvaxtamunur og næstu 

landa vera þrjú til 3,5 prósent. Auðvitað 

áttu vextirnir að lækka umtalsvert þegar 

hér var verðhjöðnun í marga mánuði, 

fyrir utan húsnæðisliðinn.“

Áðan töluðum við um viðsemjendur ykk-

ar og þeirra baráttu. Telur þú að þeir eigi 

eftir að herða tökin?

„Já, þeir eru rétt að byrja. Mér finnst 

þeir oft mjög ósvífnir í sinni gagnrýni. 

Ég get nefnt hvernig mín fína vinkona 

Sólveig Anna Jónsdóttir hefur fengið 

að finna fyrir mjög óvæginni gagnrýni 

í sinn garð. Oftast er ekki til fótur fyrir 

því sem sagt hefur verið. Allt er ger til 

að reyna að gera fólk ótrúverðugt. Þetta 

verðum við þola, þetta er hluti af starf-

inu. Meðan við erum samkvæm sjálfum 

okkur, höldum okkar ábyrgum kröfum á 

lofti og köllum eftir kerfisbreytingum þá 

þolum við þetta.“

Má ekki segja að fyrirtæki sem getur 

ekki borgað laun sem lifandi er af, að það 

fyrirtæki sé í raun einskis virði?

„Algjörlega rétt,“ Vilhjálmur og rifjar 

upp að hann og Hermann Guðmundsson 

hafi á árinu 2015 setið saman í útvarps-

þætti og þar hafi Hermann sagt að fyrir-

tæki sem ekki getað borgað 300 þúsund í 

laun, ætti bara ekki tilverurétt.

„Ég segi nú að þau fyrirtæki sem ekki 

geta borgað 340 þúsund í lágmarkslaun, 

á fyrsta ári í kjarasamningum, á bara 

ekki tilverurétt.“

Snýr allt á haus þegar það er jafnvel 

fyrsta krafa ykkar að taka á í húsnæðis-

málum. Má ekki segja að það mál ætti að 

vera búið að leysa á öðrum vettvangi í stað 

þess að gera það við gerð kjarasamninga?

 „Auðvitað ætti þetta ekki að vera okk-

ar mál, heldur stjórnvalda. En notabene, 

þegar ekkert gerist þar verðum við að 

láta til okkar taka. Það eru okkar félags-

menn sem þarna  eru í hvað mestum 

vandræðum. Fólk sem hefur í raun engan 

málsvara. Fólki sem er á lökustu launun-

um sem býr við mikið óöryggi. Við verð-

um að taka þetta mál í fangið þar sem 

stjórnvöld hafa ekkert gert í langan tíma.“

Eitt af því sem verkalýðshreyfingin er 

gagnrýnd fyrir, er að hún sé orðin pólitísk-

ari en áður. Ég veit að falast hefur verið 

eftir þér í framboð, en man ekki eftir þér í 

neinum stjórnmálaflokki. Er það ekki rétt 

munað hjá mér?

„Ég tók ákvörðun um það í upphafi að 

vera ekki eyrnamerktur einum einasta 

flokki. Ég styð góð málefni. Margt for-

ystufólk í verkalýðshreyfingunni er í 

stjórnmálaflokkum. Björn Snæbjörns-

son er í Framsóknarflokknum, fólk er 

í Samfylkingunni en svo virðist eitt-

hvað gerast þegar Sólveig Anna tek-

ur ákörðun um að vera í Sósíalistaflokkn-

um. Þá er það stórglæpur. Á sama tíma 

virðist engu skipta þó fólk sé í einhverj-

um hinna flokkanna. Það er holur hljóm-

ur í þeirri gagnrýni.

Ástæðan er sú að ég kýs að vera utan 

flokka er sú, að mínir félagsmenn tilheyra 

mörgum flokkum og mér finnst þægilegra 

að standa fyrir utan flokka.“

„Í fjörutíu og átta 
mánuði hefur 
verðbólgan verið 
núll prósent, ef 
húsnæðisliðurinn 
er tekin út úr 
mælingunum. Við 
erum samt með sömu 
stýrivexti og þegar 
við skrifuðum undir 
samningana 2015."
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Forsetar ASÍ, Drífa Snædal, Vilhjálmur Birgisson og 

Kristján Þórður Snæbjarnarson mætti á fund í Valhöll, 

heimili Sjálfstæðisflokksins, þar sem rætt var um stöð-

una á vinnumarkaði  og komandi kjarasamningar.

„Framsögu voru með Halldór Benjamín fram-

kvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Helga Ing-

ólfsdóttir varaformaður VR og Ásgeir Jónsson for-

stöðumaður hagfræðisdeildar Háskóla Íslands,“ segir 

Vilhjálmur.

„Ég sá mig knúinn til að koma á framfæri okkar kröf-

um og að hverju komandi kjarasamningar lúta að. Ég 

taldi t.d. mjög mikilvægt að fundamenn áttuðu sig á 

þeim hræðilegu kjörum sem verkafólk þarf að búa við 

og nefndi sem dæmi að lágmarkstaxtar verkafólks á 

hinum almenna vinnumarkaði séu einungis frá 266 

þúsundum króna upp í 300 þúsund sem er langt undir 

öllum þeim framfærsluviðmiðum sem hið opinbera 

hefur gefið út.“

Blóðugur leigumarkaður

„Ég sagði að það væri dapurt að heyra sönginn um hinn 

mikla kaupmátt sem hinir tekjulægstu eiga að hafa not-

ið á liðnum árum og benti mönnum á að þetta væri bara 

alls ekki rétt. Enda liggur fyrir að leiguvísitalan hefur 

hækkað frá árinu 2011 um tæp 90% á meðan lægstu 

launataxtar á hinum almenna vinnumarkaði hafa 

hækkað um 65%. Hvaða kaupmáttaraukningu erum við 

að tala um hjá fólki sem er á hinum almenna leigumark-

aði þar sem leiga hefur hækkað um 90% á meðan laun 

hafa hækkað frá sama tíma um 65%. Að sjálfsögðu er 

ekki um neina kaupmáttaraukningu að ræða hjá þessu 

fólki. Ég taldi líka rétt að minna fundarmenn á að þeir 

sem væru á hinum blóðuga leigumarkaði væri tekju-

lægsta fólkið og ég nefndi dæmi af einstæðri móður með 

tvö börn sem væri að leigja þriggja herbergja íbúð á 285 

þúsund á mánuði. Ætlar einhver að reyna að halda því 

fram að það sé eitthvert góðæri eða kaupmáttaraukning 

hjá þessari einstæðu móður.“

Okurvextir og himinhá þjónustugjöld

„Ég fór einnig yfir þá okurvexti, verðtryggingu og þau 

himinn háu þjónustugjöld sem neytendur þurfa að búa 

hér við og tók sem dæmi að heimilin og fyrirtæki eru að 

greiða yfir 3% hærri raunvexti hér á landi miðað við þau 

lönd sem við viljum bera okkur hvað helst við. Heimilin 

eru að greiða 66 milljarða meira í vaxtakostnað, en neyt-

endur á Norðurlöndunum á hverju ári.“

Ryksugubarki sem sogar allt frá heimilunum

„Ég fór einnig yfir hvernig verðtryggingin er eins og 

ryksugubarki sem sogar allt fá frá heimilum yfir til fjár-

magnseigenda og enginn segir eitt eða neitt. Ég nefndi 

að bara í síðasta mánuði hefði íslenskum heimilum verið 

sendur reikningur uppá 10 milljarða vegna þess að neyslu-

vísitalan hefði hækkað um 0,57% á milli mánaða. Já verð-

tryggðarskuldir heimilanna hækkuðu um 10 milljarða 

á 31 degi vegna þessa og ég sagði í ræðu minni að þetta 

væri álíka upphæð og veiðileyfagjöldin nema á útgerðina 

á heilu ári!“ „Ég sagði einnig að ef stjórnvöld munu ekki 

koma til móts við okkar kröfur sé ljóst að verkalýðshreyf-

ingin muni láta kné fylgja kviði við að bæta stöðu þeirra 

sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi!“

Krónurnar tvær

„Ég sagði í ræðu minni einnig að við værum með alla 

vegna tvær krónur í íslensku hagkerfi verkamanna-

krónu þar sem öll ábyrgð á efnahagslegum óstöðugleika 

er varpað á herðar alþýðunnar og heimilanna og síðan 

séríslenska verðtryggðakrónu auðmanna og fjármagns-

eigenda sem eru varðir í baka og fyrir öllum efnahags-

legum óstöðugleika. Ekki bara að fjármálakerfið krefjist 

verðtryggingar á fjárskuldbindingum heimilanna heldur 

Vilhjálmur steig í ræðustól Valhallar:

Látum kné fylgja kviði
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heimta þeir einnig að vera með breytilega vexti á verð-

tryggðum vöxtum.

Í salnum voru nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins 

og ég bendi orðum mínum til þeirra og bað þá að hlusta 

gaumgæfilega á sanngjarnar kröfur verkalýðshreyf-

ingarinnar er lúta að stjórnvöldum. Ég sagði einnig að 

ef stjórnvöld munu ekki koma til móts við okkar kröfur 

sé ljóst að verkalýðshreyfingin muni láta kné fylgja 

kviði við að bæta stöðu þeirra sem höllustum fæti 

standa í íslensku samfélagi!“

750 milljarða hagnaður

„Það er alla vega löngu tímabært að stjórnmálamenn 

og stjórnvöld taki hagsmuni alþýðunnar og heim-

ilanna fram yfir hagsmuni fjármálaelítunnar. Ég 

sagði að lokum hver hefði trúað því að 10 árum eftir 

hrun að þá séu viðskiptabankarnir þrír sem ollu 

hruninu búnir að skila um 750 milljörðum í hagn-

að, bankar sem ollu íslenskum almenningi miklum 

þjáningum.“

Að halda mannlegri reisn

„Ég vona svo innilega að þeir sjálfstæðismenn sem 

þarna voru hafi skilið það sem ég var að segja en það 

lýtur að því að við sem samfélag tökum utan um þá 

sem höllustum fæti standa í íslensku samfélagi þannig 

að allir geti framfleytt sér frá mánuði til mánaðar og 

haldið mannlegri reisn, ekki bara sumir!“
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„Stærstu breytingarnar verða þær að reynt 

verður að tryggja betur hlustun á félags-

menn og við munum gæta þess að tengja 

alla hópa inn í það starf sem er í gangi innan 

ASÍ,“ sagði Kristján Þórður Snæbjarnarson, 

formaður Rafiðnaðarsambandsins og 2. vara-

forseti Alþýðusambands Íslands, þegar hann 

var spurður hvað muni helst breytast með 

nýrri forystu innan ASÍ.

„Það hefur skort á, á undanförnum árum, 

að allir hópar fái áheyrn og þá skilning. Ég 

ætlast til að svo verði.“

Kristján Þórður, er formaður Rafiðnaðar-

sambandsins, þar sem félagsmenn tilheyra 

ekki þeim sem lökust hafa launin. Félags-

menn þar hafa sótt sér menntun og standa 

betur en margir aðrir innan ASÍ. Óttast 

Kristján Þórður að starf hans sem annars 

varaforseta ASÍ muni hafa áhrif á störf hans 

fyrir Rafiðnaðarsambandið og hlutverkin 

stangist jafnvel á?

„Við í Rafiðnaðarsambandinu höfum alltaf 

hugsað til allra hópa. Eitt er að tryggja 

iðnaðarmönnum að þeir haldi í við launa-

þróun, sem hefur skort á, þeir hafa setið 

eftir í launaskriðinu sem verið hefur síðustu 

tíu ár, eða svo. Við verðum að horfa til þess 

hvernig við getum tryggt okkar félagsmönn-

um bætta stöðu. Það er ekki bara í launum, 

það er líka í skattkerfinu.“

Kristján Þórður benti á að skattbyrði hef-

ur aukist á millistéttina og lágtekjuhópinn. 

„En á sama tíma hefur hún minnkað á tekju-

hæsta hópinn í landinu. Það er nokkuð sem 

verður að taka á.“

Telur Kristján Þórður að hans félagsmenn 

innan Rafiðnaðarsambandsins muni sættast 

á krónutöluhækkun?

meiri barátta 
er í mínum anda

Kristján segir lægstu taxtar iðnaðarmanna vera of lága.   

Bæturnar hafa verið teknar af okkur með grimmum skerðingum.

Kristján Þórður Snæbjarnarson, formaður Rafiðnaðarsambandsins 
og 2. varaforseti Alþýðusambands Íslands:

„Við verðum að horfa 
til þess hvernig við 
getum tryggt okkar 

félagsmönnum bætta 
stöðu. Það er ekki 

bara í launum, það er 
líka í skattkerfinu.“
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„Það fer eftir hver hún verður.“ Hann 

benti á að dæmi séu til um krónutölu-

hækkanir, þar sem þær voru misháar milli 

stétta. Hann segir útfærsluna eftir.

En kvíðir hann að bera krónutöluhækkun 

á borð félaga í Rafiðnaðarsambandinu?

„Nei, alls ekki. Ef aðferðin við útreikn-

ingana verður sanngjörn tel ég að það geti 

gengið.“ Hann segist gera ráð fyrir að hans 

félagar fái fína hækkun. „En við skiljum 

vel að lægstu laun eru of lág. Og við viljum 

vera með í að passa upp á það fólk. Lægstu 

taxtar iðnaðarmanna eru líka of lágir.“

Engum dylst, nú í aðdraganda kjaravið-

ræðna, að skotin ganga á milli. Gagnrýnendur 

verkalýðshreyfingarinnar segja hana grófari 

en áður. Ekki síst með nýju fólki í forystu stórra 

félaga. En hvar stendur Kristján Þórður í þeim 

málum?

„Það er rétt að það hefur orðið mikil 

breyting. Ég tel mig vera agressífari en 

fyrrverandi forysta var. Í febrúar síðast-

liðnum vildum við segja kjarasamningum 

upp. Eins fyrir tæpum tveimur árum. Við 

höfum viljað láta finna meira fyrir okkur. 

Meiri barátta er í mínum anda. Það á við 

fleiri innan okkar raða. Við erum sammála 

þessu fólki um mörg atriði en þó ekki öll.

Við þurfum að bæta stöðuna í húsnæð-

ismálum, það er klárt mál. Við þurfum að 

draga úr vaxtagreiðslum og við þurfum að 

endurskoða tekjuskattskerfið til að það virki 

betur fyrir fólkið sem er á lægri launum. 

Við þurfum líka að taka á vaxtabótakerf-

inu og barnabótakerfinu og öllu sem tengist 

skattkerfinu.

Ég hef verið talsmaður þess að við reyn-

um að koma okkur betur inn í stöðu nor-
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Krsitján Þórður: „Samtök 
atvinnulífsins keyra alltaf 
áróðursmaskínuna af stað. 

Þau leyfa sér að segja að 
hinn almenni launamaður 

sé frekur þegar hann 
krefst launahækkanna. 
Þetta er hreint út sagt 

glötuð taktík hjá þeim.“

marport.com 533 3838
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ræns velferðarsamfélags. Þegar ég segi 

velferðarsamfélags, er ég að tala um að 

við verðum að horfa á heildarmyndina. 

Hvernig er skattbyrði og skipting á skatt-

tekjum? Á hvaða hópa leggjast skattarnir? 

Styðjum við við tekjulága? Við fjölskyld-

ur? Íbúðareigendur og leigjendur? Það 

þarf  að styðja við bakið á þessum hópum.“

Eftir að þú hefur sagt þetta spyr ég. Var 

kominn tími til að skipta um forystu í Alþýð-

usambandinu?

„Að mínu mati þarf alltaf að verða ákveðin 

endurnýjun. Við, í Rafiðnaðarsambandinu, 

höfum farið í gengum endurnýjun. Já, það 

má segja að það hafi þurft breytingar á 

æðstu forystu ASÍ. Ég er með þessu þó ekk-

ert að gagnrýna þá sem voru í forystunni en 

margt sem betur hefði mátt gera.“

Þrátt fyrir að samningaviðræður séu rétt 

hafnar fer ekki á milli mála að þegar er 

tekist á. Viðsemjendur launafólks spara 

sig hvergi.

„Samtök atvinnulífsins keyra alltaf áróð-

ursmaskínuna af stað. Þau leyfa sér að 

segja að hinn almenni launamaður sé frek-

ur þegar hann krefst launahækkana. Þetta 

er hreint út sagt glötuð taktík hjá þeim.“

„Samtök atvinnulífsins keyra alltaf 

áróðursmaskínuna af stað. Þau leyfa sér 

að segja að hinn almenni launamaður sé 

frekur þegar hann krefst launahækkana. 

Þetta er hreint út sagt glötuð taktík hjá 

þeim.“

Kristján Þórður vitnar til frétta þar sem 

sagt var að atvinnurekendur íhugi að segja 

upp fólki og tengja að við kjarabaráttuna 

sé í besta falli lágkúrulegt. „Þetta er ekki 

í fyrsta skipti sem þetta gerist. Þetta gerist 

alltaf.“

Næst er það kjararáð og úrskurðir þess.

„Þegar kjararáðsúrskurðirnir komu þá 

var málflutningur Samtaka atvinnulífs-

ins ekki jafn beittur. Vissulega sögðu þeir 

úrskurðina óheppilega. Málflutningur var 

aldrei í líkingu við það sem hann er í dag. 

Mér finnst miðað við hvernig viðbrögð 

þeirra voru þá sýna að þeir voru í raun sam-

mála kjararáði um hækkanirnar. Þó þeir 

hafi ekki sagt það.“

Nú er búið að leggja kjararáð niður, dugar 

það, sættir það ykkur? Eða þarf að taka 

hækkanirnar til baka?

„Það að leggja kjararáð niður, án þess að 

taka á vandamálinu, dugar ekki. Ef það er 

vilji til að leita sáttar í samfélaginu hefði 

þurft að bakka með launahækkanirnar. 

Það dugar ekki að segja að 45 prósenta 

launahækkun jafnist út á einhverjum 

löngum tíma. Okkar félagsmenn vilja líka 

45 prósenta launahækkun. Af hverju ekki? 

Það þarf að taka á vandamálinu. Þau 

verða að lækka eigin laun eigi að búa til 

breiða sátt um tekjuskiptingu og jöfnuð þá 

er þetta kolvitlaus aðferð.“

Þú nefndir fyrr í viðtalinu barnabæt-

ur og vaxtabætur. Þær voru skertar með 

þeim afleiðingum að kjarabætur sem náð-

ust runnu að nokkru til ríkisins.

„Þetta er rétt. Þetta hefur verið tekið af 

okkur með grimmum skerðingum. Það 

þarf að laga!“

Kúgun á vinnumarkaði
Sá hópur fer stækkandi sem er berskjald-

aður gagnvart brotum atvinnurekenda 

á réttindum og stéttarfélög glíma í 

auknum mæli við brotastarfsemi af 

ólíkum toga, kerfisbundin launaþjófnað, 

vinnumansal, undirboð á vinnumarkaði, 

kennitöluflakk og svarta atvinnustarf-

semi. Slík brotastarfsemi grefur undan 

heilbrigðum vinnumarkaði og grunn-

stoðum samfélagsins. Hún felur í sér 

kúgun sem leiðir til fátæktar og aukinnar 

misskiptingar.

„Þegar kjararáðs-
úrskurðirnir komu þá 

var málflutningur 
Samtaka atvinnulífsins  

ekki jafn beittur.“
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Berst í 
bökkum

Málmtækninám

Lilja Dögg Alfreðsdóttir skrifar  
grein í blaðið okkar og segir til dæmis:

„Hlutur iðnaðar í landsframleiðslu er 23% og 
skapar hann 30% af gjaldeyristekjum. Fram-
leiðsla málms og málmvara er mikilvæg fyrir 
þjóðarbúið og skapar um 18% af útflutnings-
tekjum landsins. Greinin hefur gengið í gegnum 
breytingar en á hverjum tíma fundið sér nýjan 
farveg, lagað sig að breyttum aðstæðum og 
þannig tengst fjölbreyttum atvinnugreinum, s.s. 
orkuframleiðslu, byggingariðnaði og sjávarút-
vegi. Fyrirtæki í málmiðnaði hafa unnið með 
sprotafyrirtækjum við nýsköpun og þróun á 
mörgum sviðum. Til dæmis byggist þróun í mat-
vælaiðnaði að stórum hluta á framlagi málm-
iðnaðarins. Sjálfvirknivæðing í þessum iðnaði 
hefur náð langt vegna samstarfs málmfyrir-
tækja, matvælafyrirtækja, sprotafyrirtækja og 
rannsóknastofnana.“

Benedikt Barðason,  
aðstoðarskólameistari Verkmenntaskólans 
á Akureyri, segir um skólann sinn:

„Skólinn mætir skilningi hjá hinu opinbera en 
forgangsröðun og fjárfestingarframlög hér hafa 
ekki endurspeglað þann skilning.  Framlög 
hafa verið þeim hætti undanfarinn áratug að 
endurnýjun tækja hefur verið í algjöru lágmarki 
af framlögum hins opinbera. Það hefur þó að-
eins hjarnað yfir þessu allra síðustu ár.  VMA og 
Tækniskólinn fengu nýlega vélarúmsherma 
sína endurnýjaða en þörfin á auknum fjár-
festingarframlögum er brýn í málmtæknigrein-
um sem og öðru verknámi.“ „Án stuðnings 
fyrirtækja á svæðinu væri staðan mjög alvarleg 
og fær skólinn seint fullþakkað fyrirtækjum í 
málmiðnaði stuðninginn. Það sést hins vegar á 
innkaupalistanum að betur má ef duga skal.“

 
Jón Hjalti  Ásmundsson talsmaður  
Tækniskólans er á svipuðum nótum;
 „Nám í málmtækni, líkt og í mörgum öðrum 
verkgreinum, þarf tækjabúnað sem er dýr. Tæk-
in þurfa að vera í sérhönnuðu húsnæði hvað 
varðar loftræstingu, rafmagn, lokuðum rým-
um fyrir ákveðna starfsemi, og svo framvegis. 
Einnig þurfa hópastærðir að vera minni en í 
bóknámi og meira er um einstaklingskennslu 
eða kennslu smærri hópa. Og svo er efniskostn-
aður alltaf nokkur og rekstrarkostnaður get-
ur verið verulegur. Eðli málsins samkvæmt 
er kostnaður við slíkt nám mun hærri en við 
hreint bóknám.“  Af þessu má sjá að það skortir 
talsvert á að nógu vel sé að menntuninni staðið. 
Á sama tíma dylst engum að menntamálaráð-
herra hefur mikinn áhuga að lyfta náminu á 
þann stall þar sem það á heima.

Það er merkilegt að heyra í talsmönnum 

Verkmenntaskólans á Akureyri sem 

og Tækniskólans. Engum dylst hversu 

þýðingarmikið er fyrir samfélagið að eiga 

hæfa málmtæknimenn. Dæmi um það sjást 

um allt þjóðfélagið.
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Sjaldan höfum við staðið frammi fyrir 

jafn áhugaverðum tímum er varðar 

menntun og hæfni. Í þessum breytingum 

eru fjölmörg tækifæri. Til þess að mæta 

þeim áskorunum sem framundan eru 

þarf að efla menntakerfið og leggja 

meiri áherslu á þróun hugvits, tækni og 

verkþekkingar. Þessar öru breytingar 

krefjast þess að við tileinkum okkur 

færni til að leysa vandamál og áskoranir 

á nýjan hátt og með skilvirkari leiðum. 

Þess vegna er brýnt að menntakerfið 

okkar sé í fremstu röð til að geta sýnt þá 

framsýni sem nauðsynleg er til að styrkja 

samkeppnishæfni þjóðarinnar.  

Málmiðnaður skiptir máli

Iðnaður skiptir þjóðarbúið verulegu máli og 

þróun hans hefur stuðlað að mikilli verð-

mætasköpun. Hlutur iðnaðar í landsfram-

leiðslu er 23% og skapar hann 30% af gjald-

eyristekjum. Framleiðsla málms og málmvara 

er mikilvæg fyrir þjóðarbúið og skapar um 

18% af útflutningstekjum landsins. Grein-

in hefur gengið í gegnum breytingar en á 

hverjum tíma fundið sér nýjan farveg, lagað 

sig að breyttum aðstæðum og þannig tengst 

fjölbreyttum atvinnugreinum, s.s. orkufram-

leiðslu, byggingariðnaði og sjávarútvegi. 

Fyrirtæki í málmiðnaði hafa unnið með 

sprotafyrirtækjum við nýsköpun og þróun 

á mörgum sviðum. Til dæmis byggist þróun 

í matvælaiðnaði að stórum hluta á framlagi 

málmiðnaðarins. Sjálfvirknivæðing í þess-

mikilvægi málmiðna
Miklar breytingar eru framundan í öllum samfélögum veraldar vegna þeirra stórkostlegu 

tæknibreytinga sem hafnar eru í kjölfar fjórðu iðnbyltingarinnar. 

Lilja Dögg Alfreðsdóttir menntamálaráðherra:

„Hlutur iðnaðar í 
landsframleiðslu 
er 23% og skapar 

hann 30% af 
gjaldeyristekjum. 

Framleiðsla málms og 
málmvara er mikilvæg 

fyrir þjóðarbúið og 
skapar um 18% af 
útflutningstekjum 

landsins.“
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um iðnaði hefur náð langt vegna samstarfs 

málmfyrirtækja, matvælafyrirtækja, sprota-

fyrirtækja og rannsóknastofnana. 

Fleiri í verk- og starfsnám

Öflugt menntakerfi er forsenda þróunar 

og framfara. Virkt samspil atvinnulífs og 

menntastofnana skiptir þar miklu. Kveðið 

er skýrt á um eflingu starfs-, iðn- og verk-

náms í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar 

og í því samhengi er unnið að fjölbreyttum 

verkefnum sem öll miða að því að auka gæði 

námsins og fjölga nemendum. Þegar eru vís-

bendingar um að forgangsröðun okkar í þágu 

verk-, iðn-, og starfsnáms sé farin að skila 

árangri meðal annars með fjölgun umsókna í 

nám í málmiðngreinum. 

Nú er einnig hafin vinna við að 

meta betur færni- og menntunarþörf á 

Íslandi. Ekki er hægt að spá með mikilli 

nákvæmni um framtíðina en við getum 

hins vegar undirbúið okkur fyrir hana. 

Markmiðið er að kortleggja betur samspil 

atvinnulífs og menntakerfisins og stuðla 

að betri samvinnu þeirra. Sífellt fleiri 

ríki heims átta sig nú á mikilvægi þess að 

sýna aukna framsýni í stefnumótun ólíkra 

málaflokka. Ég tel afar brýnt að mótun 

menntastefnu Íslands til ársins 2030, sem 

nú er í fullum gangi, taki mið af færniþörf 

efnahagslífs framtíðarinnar.

Atvinnulífið og stjórnvöld þurfa 

sameiginlega að sjá fyrir sér það samfélag 

sem bíður okkar, skilgreina færniþörf 

morgundagsins og þróa menntakerfi 

sem menntar og þjálfar fólk til þátttöku í 

framtíðarsamfélaginu.

  

Lilja Alfreðsdóttir 

mennta- og menningarmálaráðherra.

„Þegar eru vísbendingar 
um að forgangsröðun okk-

ar í þágu verk-, iðn-, og 
starfsnáms sé farin að skila 

árangri meðal annars með 
fjölgun umsókna í nám í 

málmiðngreinum.“

Um trúnaðarmenn

 » Ef þú hefur spurningar í 
sambandi við trúnaðarmenn hafðu 
þá samband við Guðna Gunnarsson 

í síma 575 9805 eða á netfangið 
gudnig@vm.is
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„Aðsókn í nám málmiðngreinum hefur 

verið mjög góð undanfarin ár. Áður en 

sérhæfing náms hefst taka allir nemendur 

grunnnám málmiðnaðar sem tekur tvær 

annir þar sem kenndar eru smíðar, suðu, 

teikning, vélstjórn auk almennra greina. 

Í grunnnámið eru innritaðir á bilinu 48 

- 60 nemendur á hverju hausti þar af 40-

50% nýnemar beint úr grunnskóla.

Að loknu grunnnámi velja flestir 

að halda áfram vélstjórnarnámi, 

sumir ljúka B-stigi með stefnu á 

sveinspróf í vélvirkjun en flestir 

ljúka D-stigi vélstjórnar. Aðrar 

málmtæknigreinar sem kenndar eru 

í VMA eru stálsmíði og blikksmíði en 

þar er jafnan tekið inn annað hvert ár 

og svo bifvélavirkjun,“ segir Benedikt 

Barðason, aðstoðarskólameistari 

Verkmenntaskólans á Akureyri, 

aðspurður um aðsókn í nám í málmtækni 

nú miðað við síðustu ár.

 En getur skólinn tekið fleiri nemendum?

„VMA getur trauðla tekið við fleiri 

nemendum í námið í dag. Núverandi 

aðstaða, húsnæði og kennslukraftar 

Án stuðnings væri 
staðan mjög alvarleg

Benedikt Barðason: „Skólinn mætir skilningi hjá hinu opinbera en forgangsröðun og fjárfestingarframlög hér hafa ekki endurspeglað þann skilning.“ 
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er mjög vel nýtt og vandséð að hægt 

sé að bæta við nema með aukinni 

aðstöðu og fleiri kennurum. Auk þess er 

kennaraskortur í tæknigreinum og góðir 

fagmenn með kennsluréttindi vaxa ekki 

á trjánum.“

 Hvernig er skólinn búinn til 

kennslunnar hvað varðar tæki, menntun 

kennara og svo framvegis?

„Skólinn er ágætlega búinn til 

kennslu þótt vissulega liggi fyrir 

innkaupalisti til endurnýjunar á 

tækjum fyrir tæpar 40 milljónir sem gott 

væri að kaupa inn á morgun. Má þar 

nefna plötusax, þunnplötusax, brotvél, 

rennibekki og æfingatæki í verklegri 

kælitækni. Mörg tækjanna eru nokkuð 

við aldur en með góðum stuðningi 

frá fyrirtækjum og velunnurum á 

Eyjafjarðarsvæðinu hefur skólanum 

tekist að endurnýja hluta kennslutækja 

svo sem CNC vél, plasmaskurðar-

borð, common rail dísilvél og endurbæta 

suðubása. Án stuðnings fyrirtækja á 

svæðinu væri staðan mjög alvarleg 

og fær skólinn seint fullþakkað 

fyrirtækjum í málmiðnaði stuðninginn. 

Það sést hins vegar á innkaupalistanum 

að betur má ef duga skal.“

 Er nám í málmtækni dýrt, það er 

efniskostnaður, húspláss og þess háttar?

„Hvað er dýrt? Hvað má 

samkeppnishæfi lands kosta? Sé 

miðað við bóknám er nám í málmtækni 

vissulega dýrara. Hópaviðmið er 12 en 

25 í bóknámi, efniskostnaður er nokkur, 

misjafn eftir greinum, það þarf bjart 

og gott húsnæði þar sem nokkuð hátt 

er til lofts og loftræsing góð. Svo eru 

það tækin sem þurfa að vera í takt við 

tímann. Á hinn bóginn brautskrást 

nemendur með nám sem veitir þeim, 

eftir starfsnám og sveinspróf eftir 

atvikum, starfsréttindi. Það verða til 

fagmenn.“

 Mætir skólinn skilningi hins opinbera 

hvað varðar kennslugögn?

„Skólinn mætir skilningi hjá 

hinu opinbera en forgangsröðun 

og fjárfestingarframlög hér hafa 

ekki endurspeglað þann skilning.  

Framlög hafa verið þeim hætti 

undanfarinn áratug að endurnýjun 

tækja hefur verið í algjöru lágmarki af 

framlögum hins opinbera. Það hefur 

þó aðeins hjarnað yfir þessu allra 

síðustu ár.  VMA og Tækniskólinn 

fengu nýlega vélarúmsherma sína 

endurnýjaða en þörfin á auknum 

fjárfestingarframlögum er brýn í 

málmtæknigreinum sem og öðru 

verknámi.“

Ef þú mættir breyta einhverju í 

námstilhöguninni, hverju vildir þú þá 

helst breyta?

„Erfið spurning. Ég myndi vilja 

sjá liprara kerfi frá A til Ö. Betra 

utanumhald um nemendur í starfsnámi, 

betri tenging nemenda við störfin og 

að námið gangi í takt við atvinnulíf. 

Að námið stuðli að alhliða þroska 

allra nemenda, virkri þátttöku þeirra 

í lýðræðisþjóðfélagi og búa þá undir 

þátttöku í atvinnulífinu og frekara 

nám.“

„Skólinn er ágætlega 
búinn til kennslu 
þótt vissulega liggi 
fyrir innkaupalisti til 
endurnýjunar á tækjum 
fyrir tæpar 40 milljónir 
sem gott væri að kaupa 
inn á morgun."
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Jón Hjalti  Ásmundsson, sem var skóla-

stjóri skipstjórnar- og véltækniskólans þar 

til sl. vor, segir Tækniskólann vel búinn til 

kennslu í málm- og véltæknigreinum.

Jón Hjalti var fyrst spurður hvernig er að-

sókn í námið sé núna miðað við síðustu ár?

„Umsóknir um nám í málm- og véltækni-

greinum eru bæði frá grunnskólanemend-

um sem eru að hefja nám í framhaldsskóla 

og frá eldri nemendum sem flestir hafa 

stundað námið áður eða eru að færa sig yfir 

í námið úr öðrum sambærilegum grein-

um (í öðrum skólum), eða jafnvel að fara 

í iðnnám eftir stúdentspróf. Tekið er við 

umsóknum tvisvar á ári, annars vegar fyrir 

haustönn og hins vegar fyrir vorönn,“ svar-

aði Jón Hjalti  Ásmundsson, sem var skóla-

stjóri skipstjórnar- og véltækniskólans þar 

til s.l. vor.

 „Nemendur sem uppfylla inntökuskil-

yrði geta gengið beint inn á fagbrautirn-

ar og eru það alltaf nokkrir nemendur 

sem fara þá leiðina, en flestir hefja nám á 

undirbúningsbraut fyrir málm- og véltækni. 

Bæði eru það nemendur sem þurfa meiri 

undirbúning í kjarnagreinum úr grunn-

skóla og líka þeir nemendur sem eru ekki 

alveg vissir um hvað þeir ætla að verða og 

velja þetta nám af því að þeir telja að það 

henti þeim best eða að skólinn henti þeim 

vel. Það kvarnast því alltaf úr þeim hópi 

sem heldur áfram inn á fagbrautirnar okkar 

þótt flestir haldi áfram námi, annað hvort 

á öðrum brautum skólans eða í öðrum skól-

um.

Heildaraðsókn að þessum brautum hefur 

haldist nokkuð jöfn undanfarin ár, skólinn 

hefur verið að taka inn tvo hópa sem eru 

að hefja nám (12-14 í hverjum hópi) að 

hausti og einn að vori, auk nokkurra eldri 

nemenda sem eru að halda áfram í námi og 

koma inn þar sem þeir eru staddir hverju 

sinni. Nú í haust var ákveðið að taka inn 

þrjá hópa í grunnnámið og hleypa þannig 

nær öllum sem sóttu um inn í námið.“

 

Dýrara en bóknám

Getur skólinn tekið á móti fleiri nemum í nám-

ið?

„Aðstaða skólans leyfir alveg fleiri nem-

endur í málm- og véltækninámi og með því 

að fjölga kennurum má bregðast við fjölg-

un í náminu, að því gefnu að fjármunir séu 

til staðar.“

allir sem sóttu 
um komust í nám
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Hvernig er skólinn búinn til kennslunnar hvað 

varðar tæki, menntun kennara og svo fram-

vegis?

„Skólinn er ágætlega búinn til kennslunn-

ar, bæði hvað varðar aðstöðu og kennara. 

Skólinn er bæði með aðstöðu á Háteigsvegi 

og í Hafnarfirði og er hún reyndar nokkuð 

betri á síðarnefnda staðnum. Vegna þess 

að um litlar námsbrautir er að ræða eru 

kennarar fáir.“

Er nám í málmtækni dýrt, það er efniskostnað-

ur, húspláss og þess háttar?

„Nám í málmtækni, líkt og í mörgum 

öðrum verkgreinum, þarf tækjabúnað sem 

er dýr. Tækin þurfa að vera í sérhönnuðu 

húsnæði hvað varðar loftræstingu, raf-

magn, lokuðum rýmum fyrir ákveðna starf-

semi, og svo framvegis. Einnig þurfa hópa-

stærðir að vera minni en í bóknámi og meira 

er um einstaklingskennslu eða kennslu 

smærri hópa. Og svo er efniskostnaður 

alltaf nokkur og rekstrarkostnaður getur 

verið verulegur (viðhald tækja, endurnýjun 

þeirra og umsjón). Eðli málsins samkvæmt 

er kostnaður við slíkt nám mun hærri en við 

hreint bóknám.“

Skólinn fær gjafir, til dæmis frá VM

Mætir skólinn skilningi hins opinbera hvað 

varðar kennslugögn?

„Skólinn fær greiðslur samkvæmt heildar-

samningi við ráðuneytið og nýtir þá fjár-

muni til að bjóða upp á þessar námsbraut-

ir og aðrar. Skólinn hefur einnig fengið 

sérstök framlög til innkaupa og reksturs á 

sérstökum búnaði, svo sem á vélhermi. En 

þarna má gera betur og sem betur fer hefur 

skólinn notið góðra gjafa frá fyrirtækjum og 

félagasamtökum í gegnum tíðina, svo sem 

frá VM.“

Skólinn annist starfsþjálfun

Ef þú mættir breyta einhverju í 

námstilhöguninni, hverju vildir þú þá helst 

breyta?

„Skólinn þróaði nýlega nýjar námsbrautir 

í málm- og véltæknibrautum sem að miklu 

leyti byggjast á þeim sem fyrir voru en 

með meiri áherslu á kjarnagreinar sérhvers 

fags og sem innihalda bæði vinnustaða-

nám og starfsþjálfun. Ekki urðu sérstakar 

breytingar á skipulagi námsins að öðru 

leyti, en skólinn hefur verið að skoða bæði 

aukna verkefnamiðun námsins og að skil-

greina það meira eins og vinnu á vinnustað. 

Með slíku fyrirkomulagi ættu nemendur að 

geta stundað námið eins og vinnu, eða með 

annarri vinnu (með starfsþjálfun). Nemend-

ur hefðu þá samfellda dagskrá frá morgni til 

eftirmiðdags alla virka daga, annað hvort í 

skóla eða á vinnustað, og hefðu meiri stjórn 

á því sjálfir hvernig þeir haga sínu námi, 

bæði m.t.t. námshraða og efnistaka hverju 

sinni. Með þessu fyrirkomulagi myndi 

skólinn taka meiri þátt í, eða taka það al-

farið að sér, að halda utan um starfsþjálfun 

nemenda og tryggja samfellu í námi frá upp-

hafi til þess að hann er tilbúinn í sveinspróf 

í faggreininni.“

„Skólinn er ágætlega búinn til kennslunnar, bæði hvað 
varðar aðstöðu og kennara. Skólinn er bæði með aðstöðu 
á Háteigsvegi og í Hafnarfirði og er hún reyndar nokkuð 
betri á síðarnefnda staðnum.“

„Ekki urðu sérstakar 
breytingar á skipulagi 
námsins að öðru 
leyti, en skólinn hefur 
verið að skoða bæði 
aukna verkefnamiðun 
námsins og að 
skilgreina það meira 
eins og vinnu á 
vinnustað."
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Í Véltækniskóla Tækniskólans er boðið upp 

á nám í málm- og véltæknigreinum. Kennt 

er í tveimur byggingum, annars vegar á 

Háteigsvegi í Reykjavík þar sem áherslan 

er á vélstjórn og hins vegar í Flatahrauni í 

Hafnarfirði þar sem áherslan er á rennismíði, 

stálsmíði og vélvirkjun.

Í Hafnarfirði er góð aðstaða til náms í 

málmiðngreinum og hefur skólinn fyrirtaks 

tækjabúnað til kennslu. Lögð er áhersla á 

tvær málmiðngreinar, annars vegar renni-

smíði og hins vegar stálsmíði. Nám í vél-

virkjun er líka í Hafnarfirði og er aðstaða 

ágæt en einnig er notast við vélasali á Há-

teigsvegi við kennslu í vélgreinum.

Verið er að taka í gagnið nýjar náms-

brautir í rennismíði, stálsmíði og vélvirkjun. 

Þar er miðað við að námið samanstandi af 

skólanámi, vinnustaðanámi og starfsþjálf-

un, og ljúki með burtfararprófi sem gerir 

Eftirspurn eftir 
starfsfólki með 
þessa menntun



nemandann tilbúinn í sveinspróf. Byggt er 

á eldri námsbrautum en meiri áhersla er nú 

lögð á kjarnagreinar sérhvers fags og hefur 

nemandinn meira val um stoðfög. 

Nemendur sem útskrifast af málm- og 

véltæknibrautum fá starfsréttindi að loknu 

námi og sveinsprófi.  Nemendur geta einnig 

unnið með námi og tekið það á lengri tíma 

ef þeir óska. Í öllum tilvikum stendur nem-

endum svo til boða að bæta við áföngum 

til stúdentsprófs sem gerir þeim mögulegt 

að fara í nám á háskólastigi. Jafnframt geta 

nemendur fært sig til á meðan á námi stend-

ur, bæði innan Tækniskólans og farið í nám 

í öðrum skólum, t.d. til að læra aðra málm-

iðngrein eða vélagrein.

Mikil eftirspurn er eftir starfsfólki með 

menntun á þessu sviði og bjóða fyrirtæki 

gott, þrifalegt og eftirspurn er eftir starfs-

fólki með menntun stöðugt starfsumhverfi 

sem er aðlaðandi á margan hátt. Störfin eru 

mjög fjölbreytt og áhugaverð, bæði innan-

húss og utan.

Sveinspróf 
jafngildi 
stúdentsprófi
VM fagnar frumvarpi sem lagt hefur verið fyrir Al-

þingi um að sveinspróf verði metið til jafns við stúd-

entspróf sem inntökuskilyrði í háskóla og vonar að það 

nái fram að ganga. Það væri mikilvægur þáttur í að gera 

iðnnámi hærra undir höfði og mikilvægt væri að að fá 

streymi nemenda inní háskólanám með ólíkan bakgrunn 

með verk- og tæknimenntun en ekki bara stúdentspróf.

Í greinargerð með frumvarpinu, sem flutt var af Ás-

laugu Örnu Sigurbjörnsdóttur segir að í frumvarpinu 

sé lagt til að skýrt verði kveðið á um það í lögum um 

háskóla og lögum um opinbera háskóla að nemendur 

sem hafa lokið sveinsprófi eigi þess kost að fá inngöngu 

í háskóla. Frumvarpinu er ætlað að gera iðn-, verk- og 

starfsnámi jafnhátt undir höfði og bóknámi í löggjöf um 

inntökuskilyrði í háskóla.

Það er afar mikilvægt skref fyrir iðngreinarnar, að það 

að velja iðnnám loki engum leiðum til frekara fram-

haldsnáms. 
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