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Betri vinnubrögð 

– aukin árangur
Markmið samkomulagsins er 

að tryggja varanlega aukningu 
kaupmáttar á Íslandi á grundvelli 
lágrar verðbólgu, stöðugs gengis 

krónunnar og lægri vaxta.

Eitt landsfélag allra 
í vél- og málmtækni
Guðmundur Ragnarsson, 
formaður VM, segir að stærsta 
verkefni iðnaðarmanna sé 
að koma á landsfélögum eða 
landssamböndum í greinunum, 
þetta hafi rafiðnaðarmenn gert nú 
þegar og vél- og málmtækni eigi að 
fara sömu leið.

Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður: 

Guðmundur ragnarsson

Ritstjóri: sædís Eva Birgisdóttir

Prentun: Prentmet

VM - Félag vélstjóra 

og málmtæknimanna

stórhöfða 25

110 reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

mánudaga til fimmtudags frá kl. 9-16 

og föstudaga frá kl. 9-15

skrifstofan er opin mánudaga - 
fimmtudag frá kl.  8-16 

og föstudaga frá kl. 8-15

Stjórn VM skipa:

Guðmundur ragnarsson, formaður

samúel Ingvason, varaformaður

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Þorsteinn I. Hjálmarsson

Andrés Bjarnason 

jón jóhannsson

sævar Örn Kristjánsson

Guðmundur sigurvinsson

Gunnar sk. Gunnarsson
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Gæðakerfi bæta þjónustuna
Tvennt þarf að koma til svo 
hægt sé að koma á notkun 
gæðastjórnunarkerfis. Annars 
vegar þurfi starfsfólk að taka fullan 
þátt í ferlinu og og hins vegar þurfi 
stjórnendur að skuldbinda sig til 
þess líka.
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Vann á borpöllum 
í Norðursjó
Þótt margir hafi látið sig 
dreyma um að komast í starf á 
olíuborpalli eru þeir Íslendingar 
ekki margir sem í raun hafa 
starfað í olíubransanum. Einn 
þeirra er Símon G. Jónsson.24

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

Traust og björt framtíðarsýn 
Hlutverk Sameinaða lífeyrissjóðsins er að tryggja fjárhagslegt öryggi sjóðfélaganna, 
maka þeirra og barna í framtíðinni. Kynntu þér þjónustu okkar á lifeyrir.is.
Við hjálpum þér að búa í haginn fyrir framtíðina.
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Það hafa verið miklar stökkbreytingar við gerð kjarasamninga á vinnumarkaðnum frá því í 
vor þegar VR, Starfsgreinasambandið og Efling gerðu kjarasamning. Með honum átti að marka 
launastefnu sem tryggja átti stöðuleika og hækka lægstu laun. Iðnaðarsamfélagið fór fram 
saman með sameiginlega kröfugerð sem var svarað með því að okkar launahækkanir yrðu að 
vera innan launastefnunnar sem hafði verið mörkuð. Í raun tóku áðurnefnd félög og samband 
af okkur samningsréttinn. Það er því broslegt að sjá einn af forustumönnum SGS fara fram 
og í félagsdóm með þau rök að undirritað samkomulag um mótun hugmynda um vinnumark-
aðsmódel sem ekki hefur verið útfært endanlega, sé að taka af honum samningsréttinn.  

Hvað sem koma mun út úr vinnu svonefnds SALEKS hóps um mótun agaðra vinnubragða 
við endurnýjun kjarasamninga, er að mínu viti heimska að fara að rífa hana niður áður en 
niðurstaðan liggur fyrir. Takist þessi vinna, þá sé ég miklu meiri tækifæri til að bæta kjörin 
í þeim atvinnugreinum sem félagsmenn VM starfa í en með  því fyrirkomulagi sem við höf-
um haft og hefur ekki skilað okkur neinu í bættum kjörum. Við verðum að hafa kjarkinn til 
að reyna að finna nýjar leiðir sem geta skilað okkur auknum kaupmætti og styttri vinnutíma. 
Það er ekki eingöngu að við þurfum að koma á öðru fyrirkomulagi við gerð kjarasamninga á 
vinnumarkaðnum, við þurfum um leið að taka á ýmsum samfélagslegum vandamálum. Það 
eru mál eins og húsnæðismál og aukin jöfnun á öllum sviðum, agaðri hagstjórn og lækkun 
vaxta. Eitt af lykilatriðum þeirra samfélagsmódela sem við viljum bera okkur saman við er að 
tryggja þeim sem lakast hafa það, íbúðarhúsnæði á viðráðanlegum kjörum fyrir sig og fjöl-
skyldur sínar.

Eins og staðan er í dag blasir ekkert annað við en að kjarasamningar  verði lausir í lok febrúar takist ekki að ljúka 
þeirri vinnu sem SALEK gengur út á. Forsendur allra kjarasamninga sem VM hefur verið að gera á þessu ári voru brostn-
ar þegar þeir voru undirritaðir.

Frumkvæði VM í atlögu að starfsmannaleigum og öllum þeim leiðum sem hafa verið fundnar upp til að koma með ódýrt 
erlent vinnuafl inn til landsins, hefur skapað mikla umræðu og komið öllu kerfinu af stað til að koma böndum á þetta vanda-
mál. Takist að koma þessum málum inn á löglegar leiðir og stoppa undirboð er það ekki minna verðmæti en prósentur í 
launahækkunum. Samfélagið er að verða af ómældum skatttekjum af óskráðum einstaklingum sem á að greiða af. Sam-
hliða þessu erum við að reyna að tryggja að fagréttindi þessara einstaklinga séu könnuð og þeir settir á rétt laun, því þeir eru í 
samkeppni við okkar fagfólk. Í flestum tilfellum eru þessir einstaklinga skráðir sem aðstoðarmenn eða verkamenn þó þeir 
séu síðan seldir út sem fagmenn. Sú staðreynd blasir við okkur að í vél- og málmtækninni eigum við ekki nægt fagmenntað 
fólk til að sinna viðhaldi á þeim atvinnutækjum sem nú þegar eru til eru í landinu, hvað þá að mæta aukinni uppbyggingu. 
Það er okkar hlutverk að tryggja það að þetta tímabundna vinnuafl sem er verið að fá í ýmis tímabundin verkefni komi 
ekki til með að keyra kjör okkar félagsmanna niður vegna ólöglegra samkeppni. Það er okkar hagur að þau fyrirtæki sem 
eru að greiða þokkaleg laun geti starfað áfram á þessum markaði og keppt um verkefnin á jafnréttisgrundvelli. 

Miðað við hvernig málin þróuðust í kjarasamningum fyrir okkar félagsmenn er það orðin samfæring mín að forsendur 
þess að við getum náð árangri í að bæta kjörin er að við verðum með eitt landsfélag allra í vél og málmtæknigreinum. Við 
þurfum þá ekki að lenda í því að mikill og góður undirbúningur sé eyðilagður af litlum hóp annarra stéttarfélaga, eins 
og gerðist í síðustu samningum á almenna markaðnum. Þeir sem starfa í þessum greinum verða að átta sig á því hvert 
þeirra framlag er í að ná árangri í framtíðinni við að bæta kjörin. Hvernig sem þróunin verður inn í næsta ár mun VM 
halda áfram að vinna í því að finna leiðir til að hækka dagvinnulaunin og stytta vinnutíma í okkar greinum.  Við náðum 
miklum árangri og breytingum í sumum kjarasamningum sem við höfum gert. Það hefði ekki náðst nema með góðum 
undirbúningi og skýrri framtíðarsýn. 

Þó mikil óvissa og ólga sé í öllum málum sem snúa að kjarasamningum í dag þá eigum við að vera opin fyrir öllum 
breytingum sem hugsanlega verður reynt að finna og horfa á þær hugmyndir sem tækifæri, en ekki fara í að blása þær 
af án góðrar yfirferðar. Allt hlýtur að vera betra en það sem við höfum verið að gera undanfarna áratugi við gerð kjara-
samninga.

Að lokum vil ég  minnast á og gleðjast yfir þeirri miklu uppbyggingu sem við erum með í bættri orlofsaðstöðu fyrir 
félagsmenn VM. Við eigum í dag eitt flottasta tjaldsvæði á landinu á Laugavatni og erum að byggja þar fjögur lúxus or-
lofshús sem eiga að fara í útleigu á næsta ári.

Félagskveðja,
Guðmundur Ragnarsson, formaður VM

Mun höfrungahlaupið halda áfram?

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

Danfoss hf. Skútuvogi 6, 104  Reykjavík, Sími: 510 4100, www.danfoss.is 

Vökvakerfislausnir  
farartækja einnig  
búnaður fyrir skip
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Golfmót VM
Hið árlega golfmót VM var haldið föstudaginn 7.ágúst á Keilisvell-
inum. Mjög fín þátttaka var á mótinu, keppt var í höggleik og punk-
takeppni. Sigurvegari VM mótsins var Egill Sigurbjörnsson og hlaut 
hann að launum hinn eftirsótta farandbikar VM. 

Viljum við hjá VM óska honum til hamingju með sigurinn og þakka 
öllum þeim fjölmörgu sem tóku þátt í mótinu.

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

Arionbanki, Brimborg, Eimskip, Framtak ehf., Íslandsbanki, 
Klettur, Kraftvélar ehf., SKF, TM og VHE ehf.

Úrslit punktakeppninnar voru eftirfarandi
1.sæti Egill Sigurbjörnsson
2.sæti Georg Júlíus Júlíusson 
3.sæti Einar Páll Guðmundsson

Úrslit Höggleiksins voru eftirfarandi
1.sæti Georg Júlíus Júlíusson 
2.sæti Einar Páll Guðmundsson
3.sæti Steinþór Steinþórsson

Vissir þú að...
Sjúkrasjóður VM veitir 

fæðingarstyrk.

Farin var dagsferð til Vestmannaeyja með eldri félagsmenn 
VM og maka þeirra þann 22. júní sl. Ferðin hófst um morgun-
inn hjá VM á Stórhöfðanum í Reykjavík og var ekið með 90 
manns á tveimur rútum sem leið lá í Landeyjarhöfn. Siglt var 
með Herjólfi til Vestmannaeyja og þegar þangað var komið 
beið uppdekkað borð í Akogessalnum með lambalæri og „til-
behørende“. Að loknum hádegisverði var farið í skoðunarferð 

um Heimaey og komið við í Herjólfsdal og á Stórhöfða. Rifjuð 
var upp saga Vestmannaeyja, Tyrkjaránið og Heimaeyjar-
gosið.  Allnokkrir sögðust nú muna vel eftir því þegar bátar 
Tyrkjanna komu að landi og enn fleiri mundu þó eftir gosinu. 
Eftir velheppnaða og skemmtilega ferð var svo siglt aftur 
seinnipartinn til meginlandsins og þaðan keyrt tilbaka til 
Reykjavíkur. 
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Nöfn útskriftarnema sem hlutu námsstyrk

8. mars var dregið úr innsendum umsóknum um námsstyrk  
til útskriftarnema í vél- og málmtæknigreinum árið 2013:

Eftirtaldir hlutu styrk:
n agnar ari Böðvarsson VMa
n Árni Hermannsson Véltækniskólinn
n Árni s. Halldórsson Borgarholtsskóli
n Birgir Þór jóhannsson Véltækniskólinn
n Björgvin Hlynsson Véltækniskólinn
n Dagur Egilsson  Borgarholtsskóli
n Daníel snær Bergsson VMa
n Grétar ófeigsson  Véltækniskólinn
n Guðmundur ólafsson VMa
n Gunnar Helgi Birgisson Véltækniskólinn
n Hallur Einarsson  tækniskólinn
n Hjalti kristinn Unnarsson Véltækniskólinn
n Hjalti Magnússon  VMa
n ingólfur Ágústsson Véltækniskólinn
n ingvar jóhannsson Borgarholtsskóli
n jón ingi Þorgrímsson Véltækniskólinn
n ólafur F. ólafsson Véltækniskólinn
n sigurður Áki Eðvaldsson VMa
n svavar ingþórsson FVa
n Þorleifur Halldórsson Borgarholtsskóli

Sendur hefur verið tölvupóstur á þá sem hlutu styrk, ef tölvu-
pósturinn hefur ekki borist sendið þá póst á aslaug@vm.is

ekki á þann skilning að með vísan til „24 mánaða siglingatíma sem vél-
stjóri“ sé átt við að hægt sé að starfa sem 2. vélstjóri þennan tíma enda 
væri þó óþarft að taka fram að öðlast verði rétt til að vera 1. vélstjóri á 
skipi með ótakmörkuð réttindi. Skilningur og túlkun Siglingastofnunar 
Íslands á 16. gr. reglugerðarinnar byggist á þeim megintilgangi laga nr. 
30/2007 um að viðhalda og efla öryggi íslenskra skipa og áhafna þeirra. 
Í því ljósi að störf íslenskra sjómanna eru bæði krefjandi og hættuleg, og 
að með rétthærri skírteinum fylgir ekki einungis aukin ábyrgð á skipi 
heldur einnig fyrir lífi og heilsu annarra áhafnarmeðlima stendur Sigl-
ingastofnun við fyrri niðurstöðu sína í máli þessu. 

Svona standa því málin í dag:
Að framansögðu er ljóst að mikilvægt er að vélstjórar séu meðvitað-
ir um þessa túlkun Siglingastofnunar og uppfæri atvinnuskírteini 
sín strax og þeir hafa nægan siglingartíma til að öðlast næsta rétt-
indastig. Félagið telur ekki ástæðu að fara með málið lengra að sinni 
en mun halda áfram að vekja athygli á framkvæmd þessara mála 
samkvæmt túlkun Siglingarstofnunar.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM.

Skilyrði þess að fá rétt til að starfa sem 
1. vélstjóri er að sækja um og fá útgefið 
skírteini eins og skýrlega kemur fram í 

reglugerðinni. Svo hann geti öðlast rétt 
til að fá útgefið skírteini sem yfirvélstjóri á skipi 
með ótakmörkuðu vélarafli þarf hann að uppfylla 
24 mánaða siglingatíma sem 1. vélstjóri. 
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n  Á félagavef VM hefur 
félagsmaður aðgang að 
upplýsingum um ið-
gjaldaskil atvinnurekanda, 
réttindastöðu sína hjá 
félaginu ásamt aðgengi 
að yfirlitum yfir greiðslur 
sem hann hefur fengið 
frá félaginu og aðgang að 
rafrænum skjölum félag-
manns. Á félagavefnum er 
einnig hægt að skoða yfirlit 
yfir laus orlofshús, bóka 
og greiða fyrir orlofshús, 
nálgast leigusamninga og skoða stöðu orlofspunkta.

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

Aðgengi að félagavefnum er á heimasíðu VM – www.
vm.is. Þar er sótt um aðgang að félagavefnum. Smellt 
er á krækju sem heitir FÉLAGAVEFUR og birtist þá eftir-

farandi mynd. Þar er smellt hnappinn <innskráning>, en 
þeir sem ekki hafa aðgang smella þá hnappinn <sækja 
um aðgang að vef>.

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

FélaGavEFur vm

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

Ferð eldri félagsmanna VM

Vélsmiðjan og Mjölnir

 
 

 
 
 

Staðreyndir um kosti og galla 

háspennuloftlína og jarðstrengja, 

stefnumótun erlendis og umfjöllun 

hér heima. Kynntu þér málið á 

www.landsnet.is/linurogstrengir

Upplýsingavefur 
um loftlínur og jarðstrengi

Þegar fárviðrið herjaði á landið um daginn, lá ég undir teppi með 
kertaljós og heitt súkkulaði, og beið eftir því að eitthvað af sum-
arhúsgögnunum mínum kæmi inn um stofugluggann hjá mér. 
Þegar líða tók á kvöldið, var mér nú alveg hætt að lítast á blik-

una og kvartaði einhver ósköp við sjálfan mig hversu slæmt þetta bless-
aða veður væri. Í því hringir pabbi í mig af sjónum. Hann var við Reykja-
nesröstina á leiðinni með skipið í slipp í Hafnafirði, í snælduvitlausu 
veðri og talaði um að hann hafi ekki oft lent í öðru eins á tæplega fjörtíu 
ára sjómannsferli, og kallar hann nú ekki allt ömmu sína. Með því sama 
hætti ég að kvarta yfir veðrinu og prísaði mig sæla að vera vafinn í teppi, 
upp í sófa og húsgögnin mín væru ekki á fleygiferð. Í kjölfari þessa sam-
tals var þakklæti mér efst í huga. Þakklæti 
fyrir það, að öll þessi ár hef ég fengið pabba 
minn í heilu lagi heim af sjónum! Þakklæti 
fyrir það, hversu mikil framþróun hefur verið 
í öryggismálum sjómanna á síðustu áratug-
um og hversu sterkbyggð skipin okkar eru í 
dag. Og síðast en ekki síst, þakklæti fyrir það 
að sjómennirnir okkar hafi viljan og styrk, 
til þess að leggja það á sig að berjast oft á 
tíðum við óblíð náttúruöflin, til þess að skapa 
verðmæti fyrir land okkar og þjóð. Ég held að 
við sem heima sitjum mættum oftar hugsa til 
þessara aðstæðna á sjónum, meðan við kvörtum og kveinum yfir fljúg-
andi trambolínum og sumarhúsgögnum sem við hefðum betur gengið 
frá þegar sumarinu lauk. Því jú, við búum á Íslandi og veturkonungur 
bankar alltaf upp á endanum, sama hvort okkur líkar það betur eða verr.

Þegar ég lít til baka yfir árið 2014, þá hefur það verið blanda af brælu 
og blíðu. Við stöllur tókum heldur betur að okkur krefjandi verkefni þeg-
ar við sjósettum Sjávarafl í apríl, en að okkar mati hefur gengið vel. Þó 
má alltaf gera gott betur. Við erum reynslunni ríkari eftir árið og höfum 
margt lært. Það sem stendur þó upp úr á árinu er fólkið sem hefur orðið á 
vegi okkar í þessari sjóferð.

Fyrir hönd starfsfólks Sjávarafls vill ég óska ykkur öllum, lesendur góð-
ir gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Megi árið 2015 vera ykkur 
gæfuríkt og gjöfult. 

Sædís Eva Birgisdóttir 
Ritstjóri Sjávarafls

Útgefandi: Sjávarafl ehf. Grandagarði 16, 101 Rvk    

Sími: 8461783/8999964   

Ritstjóri: Sædís Eva Birgisdóttir,  

seva@sjavarafl.is   

Ábyrgðarmaður: Hildur Sif Kristborgardóttir,  

hildur@sjavarafl.is   

Vefsíða: www.sjavarafl.is   

Tölvupóstur: hallo@sjavarafl.is   

 Umbrot og hönnun: J&Co ehf.

Forsíðumynd: Kristján Maack

Prentun: Prentmet ehf.  
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•	 Verðbólga á Íslandi hefur verið þrefalt meiri en á hinum 
Norðurlöndunum síðustu 15 árin. 

•	 Frá aldamótum hefur gengi krónunnar fallið um 50% en 
gengi mynta hinna Norðurlandanna haldist nánast óbreytt 
gagnvart evru. 

•	 Vegna mikillar verðbólgu og efnahagslegs óstöðugleika á 
Íslandi hafa vextir að jafnaði verið þrefalt hærri en á hinum 
Norðurlöndunum. 

•	 Samkomulagið felur í sér mörkun sameiginlegrar launa-
stefnu til 2018 til að stöðva svokallað höfrungahlaup á 
vinnumarkaði, stofnað verði Þjóðhagsráðvinnumarkaðar, 
Seðlabanka og stjórnvalda ásamt því sem stefnt verði að 
nýju samningalíkani á íslenskum vinnumarkaði.

Nýtt samningalíkan gerir ráð fyrir eftirfarandi:
•	 Svigrúm til launabreytinga verður skilgreint út frá  

samkeppnisstöðu gagnvart helstu viðskiptalöndum. 

•	 Fyrirtæki sem framleiða vöru og þjónustu til útflutnings 
eða í samkeppni við innflutning móta svigrúm til launa-
breytinga. 

•	 Jöfnun lífeyrisréttinda á almennum og opinberum vinnu-
markaði

•	 Opinberum starfsmönnum verður tryggð hlutdeild í launa-
skriði á almennum vinnumarkaði 

•	 Kjarasamningar miða að því að auka kaupmátt á grundvelli 
stöðugs gengis.

Aðilar samkomulagsins skuldbinda sig til þess að ljúka gerð kjara-
samninga til ársloka 2018 en að þeim tíma loknum verði nýtt vinnu-
markaðslíkan tekið í notkun.  Að lokið verði við gerð samkomulags 
um jöfnun lífeyrisréttinda á almennum og opinberum vinnumarkaði. 
Að samið verði við stjórnvöld um efnahagslegar mótvægisaðgerðir 
vegna þrýstings sem höfrungahlaup á vinnumarkaði hefur valdið.

Forystufólk eftirfarandi aðila skrifuðu undir samkomulagið : Al-
þýðusamband Íslands (ASÍ), Bandalag starfsmanna ríkis og bæja 
(BSRB), Samtök atvinnulífsins (SA), Samband íslenskra sveitarfélaga, 
Reykjavíkurborg og Samninganefnd ríkisins (SNR). Samkomulagið 
nær til 70% launafólks sem á aðild að stéttarfélögum á Íslandi.
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Samkomulag í höfn
Betri vinnubrögð – aukinn ávinningur

Heildarsamtök launafólks og atvinnurekenda á almennum og opin-
berum vinnumarkaði skrifuðu á dögunum undir samkomulag um 
breytt vinnubrögð við gerð kjarasamninga. Markmið samkomu-
lagsins er að tryggja varanlega aukningu kaupmáttar á Íslandi á 
grundvelli lágrar verðbólgu, stöðugs gengis krónunnar og lægri 
vaxta. Með samkomulaginu er lagður grunnur að sátt á vinnu-
markaði, auknu samstarfi og minni   átökum. Ennfremur er stefnt 
að auknum efnahagslegum og félagslegum stöðugleika í landinu.

Samkomulagið er afrakstur af vinnu svokallaðs SALEK-hóps, 
þar sem eiga sæti helstu viðsemjendur á almennum og opinber-
um vinnumarkaði. Undir forystu ríkissáttasemjara hefur hópur-
inn unnið að því undanfarin þrjú ár að innleiða bætt vinnubrögð 
við gerð kjarasamninga á Íslandi til að tryggja atvinnulífinu stöð-
ugleika og launafólki auknum ávinningi að norrænni fyrirmynd. 
Ástæður þess að aðilar eru sammála um að breytinga sé þörf eru m.a. 
eftirfarandi.

•	 Þrátt fyrir næstum tvöfalt meiri launahækkanir á Íslandi 
hefur kaupmáttur aukist helmingi minna en á hinum Norð-
urlöndunum á síðustu 15 árum. Uppsafnað munar þetta ríf-
lega 14% í hreinum kaupmætti á þessum árum.

Spurt og svarað um SALEK
Hvað er SALEK?
Svar: SALEK er skammstöfun fyrir samstarf um launaupplýs-
ingar og efnahagsforsendur kjarasamninga. SALEK er afrakstur 
vinnu sem hófst 2013 með úttekt BSRB, KÍ, BHM, ASÍ, SA og samn-
inganefnda ríkis, Reykjavíkurborgar og Sambands íslenskra sveitar-
félaga á umhverfi kjarasamninga á hinum Norðurlöndunum, þar 
sem áhersla var lögð á heildarendurskoðun samningalíkansins.

Hvers vegna SALEK?
Svar: Með samstarfinu vilja heildarsamtökin stuðla að því að bæta 
þekkingu og vinnubrögð við undirbúning og gerð kjarasamninga 
með Norðurlöndin sem fyrirmynd. Markmiðið er að auka kaupmátt 
á grundvelli lágrar verðbólgu, lágra vaxta og stöðugs gengis. Á hin-
um Norðurlöndunum hefur tekist að auka kaupmátt tvisvar sinnum 
meira á ári á síðustu 15 árin en hér á landi.

Auk þess er samkomulaginu ætlað að stuðla að friði á vinnumark-
aði og auknum stöðugleika.

Er samningsrétturinn tekinn af einstaka  
stéttarfélögum með SALEK samkomulaginu?
Svar: Nei, það er ekkert í þessu samkomulagi sem hróflar við ákvæð-
um vinnulöggjafarinnar um samningsrétt einstakra stéttarfélaga.

Er þetta kjarasamningur?
Svar: Nei, þetta er rammasamkomulag sem hvert stéttarfélag/lands-
samband fyrir sig getur unnið út frá. Allir aðilar samkomulagsins 
fá þó fyrirheit um að njóta sambærilegra launahækkana til ársloka 
2018. Þá verður gert samkomulag um jöfnun lífeyrisréttinda á al-
mennum og opinberum vinnumarkaði.

Kemur þetta samkomulag í staðinn fyrir kjarasamning?
Svar: Nei. Flest félög innan ASÍ sömdu vorið 2015 til þriggja ára um 
minni launahækkanir en felst í SALEK-samkomulaginu. Á grund-
velli þessa rammasamkomulags þarf samninganefnd ASÍ að gera 
nýjan kjarasamning við Samtök atvinnulífsins til að tryggja að 
85.000 félagsmenn okkar á almennum vinnumarkaði fái sambæri-
legar launahækkanir og um hefur verið samið á opinbera markaðin-
um. Sá samningur verður síðan lagður í atkvæðagreiðslu félags-
manna.

Þýðir þetta samkomulag að allar launa-
hækkanir (launaskrið) séu bannaðar?
Svar: Nei, það er ekki hægt að banna launaskrið. Breytingin er sú 
að opinberir starfsmenn fá nú að njóta launaskriðs sem verður á al-

mennum vinnumarkaði, að frádregnu launaskriði á opinbera vinnu-
markaðinum.

Gerir samkomulagið það að verkum að launa-
hækkanir mínar verða takmarkaðar?
Svar: Gagnvart félagsmönnum ASÍ hjá hinu opinbera tryggir 
samkomulagið að þeir fái sambærilegar launahækkanir og kveðið 
var á um í gerðardómi í sumar. Gagnvart félagsmönnum ASÍ á al-
mennum vinnumarkaði tryggir samkomulagið að SA skuldbindur 
sig að tryggja þeim einnig sambærilegar launahækkanir.

Eru stéttafélög óþörf með svona samkomulagi?
Svar: Nei, þvert á móti sýnir þetta styrkleika okkar fyrirkomulags. 
Við getum verið stórt og sterkt afl í samskiptum við hið opinbera og 
samtök atvinnurekenda en samhliða búið einstaka stéttarfélögum 
betra svigrúm til þess að sinna hagsmunum sinna félagsmanna.

Er það forysta hvers tíma sem getur gert breytingar á 
samkomulaginu, allt eftir því hvernig vindar blása?
Svar: Forysta verkalýðshreyfingarinnar hefur að sjálfsögðu ekkert 
sjálfdæmi um það með hvaða hætti samningalíkan er byggt upp. Þar 
hafa stéttarfélögin og félagsmenn þeirra síðasta orðið. Með umræddu 
rammasamkomulagi er ekki búið að ákveða eitthvert eitt samningalík-
an, heldur er hér verið að hefja umræðu sem við teljum að muni taka 
2-3 ár að ljúka. Verður það gert í nánu samráði og samstarfi við aðildar-
félög ASÍ og félagsmenn þeirra. Ef við náum á endanum saman um inn-
viði nýs samningalíkans verður það lagt í atkvæðagreiðslu allra þeirra 
tæplega 100.000 félagsmanna sem eru innan raða ASÍ.

Hvað gerist núna þegar búið er að 
gera SALEK-samkomulagið?
Svar: Fyrsta verkefnið er að ljúka kjarasamningum við ríki og 
sveitarfélög vegna félagsmanna ASÍ sem starfa á þeim hluta vinnu-
markaðarins. Næst er að tryggja félagsmönnum ASÍ á almennum 
vinnumarkaði sambærilegar launahækkanir á næstu árum og hér 
um ræðir. Síðan verðum við að hefja umræðu um þróun og mótun 
þess samningalíkans sem vonandi tryggir okkar félagsmönnum 
kaupmáttaraukningu á grundvelli lágrar verðbólgu, lágra vaxta og 
stöðugs gengis. Samhliða verðum við að ræða við stjórnvöld um það 
með hvaða hætti þau þurfa að beita agaðri hagstjórn til að koma í 
veg fyrir kollsteypur vegna ofþenslu.

Ef þú hefur frekari spurningar vegna 
SALEK-samkomulagsins sendu þær þá á asi@asi.is
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G
ámaþjónustan hf. vinnur nú að því að fá ISO 9001 
vottun á gæðastjórnunarkerfi sínu en fyrirtækið er 
nú þegar með  ISO 14001 vottun á umhverfisstjórn-
unarkerfi sínu. Starfsfólk fyrirtækisins tekur virkan 
þátt í innleiðingarferlinu. Útboð í dag krefjast þess í 
síauknum mæli að þeir sem gera tilboð séu með vott-
uð stjórnkerfi.

Stefnt að vottun innan tveggja ára
„Gámaþjónustan hefur alveg frá upphafi lagt mikla áherslu á gæða-
mál til þess að tryggja gæði þjónustunnar. Liður í því var m.a. að taka 
í notkun gæðastjórnunarkerfi frá Samtökum iðnaðarins árið 2007  en 
árið 2012 hófum við innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi“ segir 
Áslaug Benónýsdóttir, iðnaðarverkfræðingur, sem hefur starfað sem 
gæðastjóri hjá Gámaþjónustunni frá því í júní á þessu ári. Áslaug tók 
við af Gunnari Bragasyni, en Gunnar tók við sem framkvæmdastjóri 
Gámaþjónustunnar í júní á þessu ári. Áður hafði Áslaug starfað hjá 
fyrirtækinu sem verkefnastjóri. Gámaþjónustan er í dag með ISO 
14001 vottun á umhverfisstjórnunarkerfi sínu og stefnir nú að ISO 
9001 vottun á gæðastjórnunarkerfinu, innan næstu tveggja ára. Þrjú 
dótturfélög Gámaþjónustunnar eru sömuleiðis með ISO 14001 vottun. 
Eru þetta fyrirtækin Gámaþjónusta Norðurlands, Sjónarás og Efna-
móttakan. Áslaug segir að vinna vegna vottunarinnar byggi m.a. á 
þeim grunni sem Ferdinand Hansen frá Samtökum Iðnaðarins hafi 
komið á innan Gámaþjónustunnar og nú sé verið að taka næsta skref 
í þeirri þróun sem átt hefur sér stað innan fyrirtækisins. 

Gæðakerfi bæta þjónustuna
En af hverju er gæðakerfi nauðsynlegt? „Í fyrsta lagi vilja starfs-
menn starfa hjá fyrirtæki sem vinnur eftir gæðakerfi og í öðru lagi 
vill stjórn fyrirtækisins að fyrirtækið starfi samkvæmt slíku kerfi. Við 
viljum nota gæðakerfi vegna þess að það eykur yfirsýn yfir reksturinn 
en gæðakerfi er ekkert annað en skilvirkt stjórnkerfi.  Það er einnig 
síaukin krafa í útboðum um notkun slíkra kerfa og tilboð metin á 
þeim grundvelli. Viðskiptavinir vilja skipta við fyrirtæki sem er með 
skilvirk kerfi vegna þess að þá vita þeir að fyrirtækið hefur sett sér 
ákveðin markmið og skilgreint allt verklag sem tryggja gæðaþjón-
ustu. Við viljum líka að viðskiptavinurinn upplifi að þjónustan er 
alltaf jafngóð.“ Annar kostur sé að þetta geri það að verkum að enginn 
sé ómissandi. Allir verkferlar séu skráðir svo einn geti tekið annars 
stað. „Það er sniðugt að heimfæra þetta upp á heimilið. Hvernig get 
ég ætlast til þess að maðurinn minn geri hlutinn nákvæmlega eins og 
ég ef ég hef ekki skráð niður í smáatriðum hvernig ég vil að hluturinn 
sé gerður eða þjálfað hann í því? Það sama gildir einnig um mig, ef ég 
ætti að fara að gera við heimilisbílinn án þess að hafa leiðbeiningar 
eða án þjálfunar.“  Þetta gildi um allt; þrif á ílátum, flutningar á gám-
um, móttaka á úrgangi, bókhaldi, afhendingu á vöru o.s.frv. Aðalat-
riðið er að skrifa verklagið niður og búa til verklýsingar. Auðvitað sé 
þó tækifærið nýtt líka ef þau sjái að hægt sé að gera betur einhvers 
staðar; minnka vinnu við einhver ákveðin verk eða draga úr sóun á 
einhverju. Það sé þó alltaf lykilatriði að að skrifa ekki niður draum-
sýn heldur stöðuna eins og hún er. „Starfsmaðurinn veit líka best,“ 
segir Áslaug.  „Eins og við vitum öll að þá er stöðug þróun allsstaðar, 
tæknin breytist jú svo ört, þannig að í einhverjum tilvikum er mögu-
legt að uppfæra og/eða einfalda vinnubrögðin.“ Hún segir að fyrir-
tæki sem nota slík stjórnkerfi auki sömuleiðis gagnsæi í viðskiptum. 
Gámaþjónustan veiti t.d viðskiptavinum þá þjónustu að viðskiptavin-
ir þeirra geti séð nákvæmlega á heimasíðu fyrirtækisins hve miklu 
þeir hendi af úrgangi eftir flokkum og á hvaða tíma. Þannig geti þeir 
séð hvort úrgangur sé að aukast eða minnka, með því geta fyrirtæk-
in vaktað frammistöðu sína mjög reglulega. „Við erum sérfræðingar 

í umhverfismálum og höfum hjálpað viðskiptavinum okkar með ráð-
gjöf, t.d. erum við að bjóða fyrirtækjum upp á skýrslur eftir ákveðn-
um tímabilum, slíkar skýrslur geta innihaldið m.a. þróun á úrgangs-
málum hjá viðkomandi viðskiptavini á ákveðnum tímabilum og 
setjum fram tillögur að tækifærum til úrbóta, við erum því að leggja 
okkar að mörkum með því að aðstoða okkar viðskiptavini við að ná 
árangri í umhverfismálum. Við fylgjumst vel með hlutfalli endur-
vinnslu og úrgangs hjá okkur, t.d. ef hlutfall endurvinnslu minnkar 
þá þurfum við að skoða hvað við getum gert betur bæði við sjálf varð-
andi flokkun og einnig leiðbeiningar til viðskiptavina okkar.“

Ætlum að gera bragarbót
Áslaug segir að tvennt þurfi að koma til svo hægt sé að koma á notk-
un gæðastjórnunarkerfis. Annars vegar þurfi starfsfólk að taka full-
an þátt í ferlinu og og hins vegar þurfi stjórnendur að skuldbinda 
sig til þess líka. „Ákvörðunin verður að koma frá æðstu stjórnend-
um vegna þess að það skiptir máli að í slíkri innleiðingu þá séu allir 
starfsmenn um borð. Þegar við innleiddum umhverfisstjórnunarkerf-
ið okkar á sínum tíma þá innleiddum við margt annað líka sem snerti 
öryggis- og gæðamál. Það helst svo margt í hendur hvað þetta varðar 
og við urðum líka að taka til á ýmsum stöðum. Svona innleiðing er 
mjög viðamikið verkefni.“ Hún segir að þau hafi líka rekið sig á það 
að það skilja ekki allir hvað gæða- eða umhverfisstjórnunarkerfi er. 

„Við fundum það á fyrsta fundinum með starfsmönnum okkar þegar 
við kynntum fyrir fólki að nú ætluðum við að innleiða umhverfis-
stjórnunarkerfi að við misstum athygli fólks. Í beinu framhaldi ákvað 
gæðaráð fyrirtækisins að kerfinu yrði gefið nafn, við myndum hætta 
að tala um gæðakerfi og staðla. Orðin gæðamál og gæðakerfi eru orð 
sem fólk forðast og hræðist þó í raun þýði þau ekki annað en skil-
virkt stjórnkerfi. Í staðinn gáfum við kerfinu nafnið Bragarbót sem er 
lýsandi heiti á því sem við erum að gera.“ Næstu mánuðir fóru síðan í 
að einfalda hlutina svo hinn almenni starfsmaður skildi hvað ætlun-
in var að gera. Áslaug segir að þetta hafi ekki verið auðvelt. „Maður er 
sjálfur svo djúpt í fræðunum að þetta er stundum erfitt;  maður festist 
í hugtökum og skilgreiningum.“

Kortlagning ferla en ekki draumsýn
Í dag er Gámaþjónustan á þeim stað að það er verið að greina og kort-
leggja núverandi stöðu gæðakerfisins og útbúa áætlun um hvað þurfi 
að bæta við til þess að fá vottun. „Við leggjum líka mikla áherslu á 
að við ætlum ekki að leggjast í meiriháttar breytingar því við erum 
að gera margt mjög gott, en við þurfum að skilgreina og kortleggja 
það sem við erum þegar að gera“ segir Áslaug. Markmiðið er að staðla 
hlutina. „Það sem fyrirtækjum hættir til þess að gera þegar byrjað er 
á slíkri vinnu er að skilgreina verklagsreglur eins og fyrirtækið vill 
að þær séu. Þær verða þannig draumsýn um hvernig fyrirtækið vill 
gera hlutina en ekki hvernig þeir eru í raun og veru, það verður því 
erfitt að fara eftir slíkum verklagsreglum. Við vildum forðast þetta 
því draumsýnir eiga heima í stefnumótunarvinnu og stefnuskjölum 
en ekki þegar kortleggja á verklagið vegna innleiðingar á stjórnkerfi.“ 

„Allir viljA 
bætA sig“
Gámaþjónustan vinnur að því að fá vottun 
á gæðastjórnunarkerfinu sínu

„Gámaþjónustan hefur alveg frá upphafi lagt 
mikla áherslu á gæðamál til þess að tryggja 
gæði þjónustunnar. Liður í því var m.a. að 
taka í notkun gæðastjórnunarkerfi frá Sam-
tökum iðnaðarins árið 2007  en árið 2012 
hófum við innleiðingu á umhverfisstjórn-
unarkerfi“ segir Áslaug Benónýsdóttir,

Það er sniðugt að heimfæra þetta 
upp á heimilið. Hvernig get ég ætlast 
til þess að maðurinn minn geri 

hlutinn nákvæmlega eins og ég ef ég 
hef ekki skráð niður í smáatriðum hvernig ég vil 
að hluturinn sé gerður eða þjálfað hann í því? 



12 t í m A r I t  v m     n ó v E m B E r  2 0 1 5    13     n ó v E m B E r  2 0 1 5     t í m A r I t  v m 

Áslaug segir að margir haldi að margt breytist eftir að gæðakerfi hafi 
verið komið á en það sé alls ekki alltaf, stundum vanti einungis að 
skrifa niður reglur og búa til eyðublöð. „Eftir að við fórum að tala um 
Bragarbót fór fólk að taka þessu miklu betur. Við þurftum auðvitað 
að setja okkur í ákveðnar stellingar til þess að miða allt við þetta.“ 
Sem dæmi um þetta nefnir hún skráningar á slysum, óhöppum og 
næstum slysum. Í byrjun hafi þetta verið hefðbundinn texti með ýms-
um skilgreiningum og þetta hafi starfsfólki fundist ruglandi. „Við gef-
um okkur svo oft að fólk skilji bara hlutina. Við ákváðum þess vegna 
að gera þetta alveg upp á nýtt og fórum yfir raunveruleg atvik. Við 
notuðum dæmi sem höfðu í alvöru gerst hjá okkur og létum teiknara 
yfirfæra þetta myndrænt með fígúrum sem voru klæddir í vinnuföt 
Gámaþjónustunnar, þetta eru mjög skemmtilegar teikningar og mun 
auðveldara að skilja. Starfsfólki finnst þetta miklu aðgengilegra og 
auðveldara í notkun.“ Áslaug segir að hinn almenni starfsmaður 
þurfi heldur ekki alltaf að vita öll smáatriði í innleiðingu á gæða- eða 
umhverfisstjórnunarkerfum. Það þurfi að velja það sem  skiptir máli 
fyrir viðkomandi starfsmann þ.e. skoða hvaða verkum hann sinnir. 
En mikilvægt er að starfsmennirnir séu vel upplýstir um stefnu og 
markmið fyrirtækisins t.d.  að fyrirtækið vilji veita ávallt bestu þjón-
ustuna, fækka mistökum o.s.frv. en það borgi sig ekki að ræða of mik-
ið um kerfi, staðla og ferla.

Mikilvægt að starfsfólkið sé með
 „Við leggjum áherslu á að við viljum bæði ánægðari viðskiptavini 
og ánægðara starfsfólk,og að kerfið er markvisst tækifæri til þess.“  

Á síðasta ári byrjuðu þau t.d að nota starfsánægjukannanir sem skipti 
miklu máli. „Ef maður vill veita góða þjónustu verður maður að horfa 
inn á við fyrst. Ef maður er ekki með ánægt starfsfólk getur maður 
ekki veitt gæðaþjónustu, þetta er því svolítil sjálfsskoðun. Starfs-
menn verða líka að fá að koma sínu á framfæri því annars tökum við 
engum framförum í okkar þjónustu. Starfsfólk okkar vill gera betur 
og bæta þjónustuna enn meira.“ Bílstjórar og söluráðgjafar séu t.d 
næst viðskiptavininum og þeir viti nákvæmlega hvað hentar honum 
og hvað hann vill. Þess vegna sé nauðsynlegt að hlusta vel á það sem 
starfsmennirnir hafa að segja. „Það þarf auðvitað að vakta viðskipta-
vininn en við verðum líka að snúa þessu reglulega við og fókusa á 
starfsfólkið. Ég get ekki setið úti í horni og skrifað leiðbeiningar um 
hvernig starfsmaður á að framkvæma ákveðin verk, það eru starfs-
mennirnir sem eru sérfræðingarnir og því hafa þeir stórt hlutverk í 
skilgreiningum á verklagsreglum.“ Hún segir að strax í byrjun hafi 
líka verið lögð á það mikil áhersla að starfsmenn tækju þátt í inn-
leiðingunni og að það hafi gengið mjög vel. „Um leið og starfsfólkið 
skildi um hvað málið snerist fór það um borð. Það er líka svo gaman 
að sjá að þeir sem hræddust þetta hvað mest í byrjun eru hvað virk-
astir í dag! Þeir eru t.d. duglegir að senda inn ábendingar um hvað 
megi betur fara hjá okkur. Það sem hefur helst komið upp er þegar 
þetta er komið í daglega rútínu. Starfsfólk segir stundum við mig: Ég 
hef bara ekkert verið að hugsa um Bragarbótina! En þá svara ég því 
þannig að það sé jákvætt vegna þess að þá er þetta komið í daglega 
rútínu hjá starfsfólkinu, það er hætt að finna fyrir ,,auka álagi“ út af 
breytingum“.

 „Við leggjum áherslu á að við viljum bæði ánægðari viðskiptavini og ánægðara starfsfólk,og að kerfið er markvisst tækifæri til þess.“

idan@idan.is
www.idan.is

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

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

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

NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

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

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

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

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

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

loftræstikerfa í fyrirtækjum og stofnunum. 

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

loftræstingar um borð í verksmiðjuskipum Kötlu Seafood á Kanaríeyjum.

Nýr valkostur við hreinsanir á loftræstikerfum skipa
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11    apríl 2012    Tímarit VM 

Einkabankaþjónusta Arion banka veitir víðtæka 
fjármálaþjónustu sem sniðin er að þörfum hvers og eins.

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

Arion einkabankaþjónusta

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

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

Ítarleg ársfjórðungsleg yfirlit um stöðu og ávöxtun.

Traust og vönduð 
einkabankaþjónusta
stjórnast af markmiðum viðskiptavinarins 

Vissir þú að...
Sjúkrasjóður VM 

veitir styrk vegna
 tannlækninga.
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neistinn veittur í 
tuttugasta og þriðja sinn
Á sjómannadaginn var Neistinn, viðurkenning VM og Trygginga-
miðstöðvarinnar fyrir fyrirmyndar yfirvélstjórastörf veitt í tuttug-
asta og þriðja sinn. 

Gunnar Sigurðsson, yfirvélstjóri á Málmey SK 1, hlaut viður-
kenninguna í ár. Viðurkenningin var afhent á sjómannadagshá-
tíðarhöldum á Sauðárkróki.

Tilgangur viðurkenningarinnar er að vekja athygli á hversu þýð-
ingarmikið starf yfirvélstjórans er og um leið að veita þeim sem 
skara fram úr viðurkenningu fyrir fyrirmyndarstörf.

Gunnar byrjaði til sjós árið 1985 og hefur frá árinu 1988 verið 
vélstjóri á skipum FISK Seafood ehf og undanfarin ár sem yfirvél-
stjóri.

VM óskar Gunnar innilega til hamingju með viðurkenninguna.

Páskaúthlutun orlofshúsa vM

3 Opið er fyrir umsóknir frá 11. til og með 20.janúar.
Úthlutað verður 21. janúar og síðasti greiðsludagur 3. febrúar.

3 Hægt er að sækja um orlofshús/íbúðir í gegnum félagavef.
Aðgengi að tölvu er á skrifstofu VM, Stórhöfða 25

3 Inneign orlofspunkta ræður því hver fær bústað.

3 Hægt er að sjá stöðu orlofspunkta inn á félagavefnum.

3 Öllum umsóknum er svarað.

3 Vefurinn opnar aftur fyrir almennar bókanir 21. janúar.

sumarúthlutun orlofshúsa vM

3 Opið er fyrir umsóknir að orlofshúsum VM frá 4. apríl til og með 18. apríl. 
Úthlutað verður 20.apríl og síðasti greiðsludagur er 3. maí. Endurúthlutun fer 
fram 4. maí.

3 Sumartímabilið verður núna frá 27. maí til 19. ágúst.  
Helgarleiga er leyfð frá 19.ágúst 2016. Munið að sótt er um ferðastyrk á sama 
tíma.

3 Skiptidagar eru föstudagar í öllum húsum/íbúðum nema í Reykjavík,
þar er skipt á miðvikudögum (á opnunartíma skrifstofu).

3 Hægt er að sækja um orlofshús/íbúðir eða ferðastyrk í gegnum félagavef.
Aðgengi að tölvu er á skrifstofu VM, Stórhöfða 25

3 Inneign orlofspunkta ræður því hver fær bústað. Öllum umsóknum er svarað

Vissir þú að...
Sjúkrasjóður VM veitir 

styrk vegna sjúkraþjálfu-
nar, hnykkmeðferðar og 

nálastungumeðferðar. Framtak-Blossi 
er orðinn umboðsaðili 
fyrir Volvo penta rafstöðvar 
og skrúfuvélar á Íslandi

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta
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Þ
ótt margir hafi látið sig dreyma um að komast í starf 
á olíuborpalli eru þeir Íslendingar ekki margir sem 
í raun hafa starfað í olíubransanum. Einn þeirra er 
Símon Guðvarður Jónsson.

Frá Íslandi út í heim
„Ég útskrifaðist frá Véltækniskólanum vorið 2000 og 
tók svo sveinsprófið frá Héðni ári seinna. Seinni hlut-

inn af náminu var tekinn í einum rykk en ég hafði verið á sjó öðru 
hvoru frá 1992 og tekið skólann þá með hléum,“ segir Símon. Það var 
svo árið 2004 sem hann fór að vinna fyrir Jarðboranir. „Eitt af hans 
fyrstu verkefnum fyrir Jarðboranir var á Azoreyjum 2005. „Þegar 
virkjanirnar voru að spretta upp út um allt um og eftir 2005 var maður 
að vinna við þær en þegar kreppan skall á þurrkuðust þessi verkefni 
upp og þá var haldið út til Nýja-Sjálands.“ Eftir tvö ár þar hjá Jarðbor-
unum skipti Símon um vinnuveitanda og fór að vinna hjá borfyrir-
tækinu Archer. „Ég var hjá þeim í gasvinnslu í fjórtán mánuði á Nýja 
Sjálandi og þegar verkefninu lauk var ég fluttur til og fór að vinna 
á olíuborpalli á Norðursjónum, undan Aberdeen.“ Vegna samdráttar 
sem varð vegna lækkunar olíuverðs lenti hann síðan í uppsögnum í 
vor og kom þá til starfa hjá Vélsmiðjunni Héðni þar sem hann þekkti 
vel til. 

Mjög afmarkað starfssvið
Á borpallinum var Símon í því hlutverki að taka þátt í því að halda 
bornum stöðugt gangandi. Kom hann því að nokkrum sviðum, t.d. 
vélbúnaði, vökvakerfum, rafkerfum, viðhaldi alls búnaðar og utan-
umhaldi fyrir varahluti. Símon segir að ein stærsta breytingin þegar 
farið er að vinna á borpalli séu allar öryggiskröfurnar. „Allt byggir á 
leyfum. Hérlendis gera vélstjórar eins mikið og þeir telja sig hafa getu 
til að gera en þannig er því ekki farið í olíunni. Þar er mjög strangt 
verksvið sem algerlega er bannað að fara út fyrir. Það er skrifleg 
ábyrgð á hverju einasta verki og passað upp á öll smáatriði. Þetta þýð-
ir auðvitað rosalega pappírsvinnu en svona er þetta umhverfi bara. 

„Það þarf t.d. sérstakt leyfi fyrir því að saga eða nota logsuðutæki 
þannig að maður þurfti stundum að handsaga. Það þurfti einfaldlega 
leyfi fyrir öllu, sama hversu smávægilegt verkið virtist vera.“ Símon 
fór á fjóra palla og segir hann að þeir hafi allir verið orðnir mjög gaml-
ir. „Allir í kojum og allt umhverfið mjög gamalt. Það er samt hugsað 
mjög vel um starfsfólkið, allir gallar og tæki voru í hágæðaflokki og 
máltíðir á þriggja tíma fresti allan sólarhringinn.“ 

Mesti kosturinn við starfið úti
Þótt það hafi stundum verið erfitt að vera eini Íslendingurinn segir 
Símon að þetta hafi verið skemmtileg reynsla og gaman að fá tækifæri 
til þess að ferðast mikið og kynnast fólki af ólíkum þjóðernum. „Þetta 
er heimur út af fyrir sig og ekki margir sem tilheyra honum. Maður 
kynntist þarna mikið af fólki og því sem það gerði um leið. Það er mik-
ið af hæfu fólki í þessum iðnaði, með mismunandi bakgrunn. Sumir 
eru mikið menntaðir en svo eru aðrir sem eru það ekki heldur vinna 
sig upp innan bransans og hafa þá ólíka nálgun á hlutina. Það hafi 
líka verið gaman að kynnast því gegnum samstarfsmennina hvað 
störfin eru fjölbreytt. „Starfsfólkið skiptist í tvennt, boráhöfn og þeir 
sem sjá um rekstur og vinnslu á pallinum. Boráhöfnin sér um allt sem 
tengist borununum og hinir um allt sem tengist pallinum sjálfum. 
Gegnum mitt starf kynntist ég báðum hópunum og lærði þess vegna 
á allt ferlið sem olían fer, alveg frá því að borað er eftir henni og þar til 
henni hefur verið komið í land. Það var mjög áhugavert.“

Þrælvanur að ferðast með þyrlu
Samgöngur við pallana byggja á þyrluflugi og fara þær margar ferð-
ir á dag milli palls og lands. Þyrlurnar eru af mismunandi stærðum 

og taka stærstu þyrlurnar sem Símon notaði rúmlega tuttugu manns. 
Strangar reglur gilda um það hvað má taka með sér í þyrluna, rétt eins 
og með áætlunarflug, og má t.d ekki taka með sér neinn vökva. Helstu 
munurinn er að þarna er maður í þurrgalla og í björgunarvesti og með 
súrefniskút framan á sér. Það er þó ákveðinn munur á aðstöðu milli 
staða, munurinn milli Nýja-Sjálands og Aberdeen var svona svipaður 
því að taka flug frá Sauðarkróki annars vegar og Keflavík hins vegar.“ 
Áður en fólki er hleypt í þyrlur þarf það líka að fara á sérstakt öryggis-
námskeið þar sem farið er í gegnum ýmis öryggisatriði, t.d. hvern-
ig bregðast skuli við ef eitthvað kemur upp, hvernig á að komast út 
um gluggana ef þyrlan er komin í sjóinn, hvernig á að losa sig o.s.frv. 
Sömuleiðis er horft á öryggismyndband fyrir hvert einasta flug.

Laun svipuð og í góðu plássi
Símon segir að launin hafi auðvitað verið talsvert hærri en laun í 
landi hér á Íslandi en það segi ekki alla söguna. „Ég myndi segja að 
þau hafi verið svipuð og í góðu íslensku togaraplássi.“ Menn hafi líka 
svo sannarlega unnið fyrir kaupinu sínu á pallinum. „Þetta er rosa-
lega mikil vinna. Vaktirnar eru tólf tíma langar og á Nýja-Sjálandi var 
ég að vinna 28 daga í senn og svo var frí í 28 daga á móti. Ferðatíminn 

til Íslands fór svo af þeim tíma og frá Nýja-Sjálandi var maður í kring-
um sólarhring að komast heim.“ 

Það sé líka talsvert taugastrekkjandi að vinna á palli. „Maður 
er alltaf á tánum enda vita allir hvað það hafa komið upp hræðileg 
óhöpp. Maður er kannski ekki meðvitað að hugsa alltaf um þetta en 
maður er alltaf var um sig.“

Fjölskyldan heima á Fróni
Á meðan Símon vann erlendis var fjölskyldan hér á Íslandi, í Hafnar-
firði, þar sem þau hafa alltaf búið en kona hans, Guðbjörg Norðfjörð, 
er þar fædd og uppalin. Saman eiga þau þrjár dætur, Gyðu Maríu 
fædda 2000, Elínu Björgu fædda 2003, og Karen Huld fædda 2007. 

„Okkur líður vel í Hafnarfirði svo við hugsuðum ekki mikið um það 
hvort þær ættu að koma út eða ekki. Ef þær hefðu verið þarna hefði 
maður kannski komist heim á kvöldin en ekki alltaf samt. Þetta var 
geggjað land og maður spáði kannski aðeins í þessu fyrst.  Verkefn-
in voru hins vegar ekki alltaf á sama stað og stundum mjög langt í 
burtu þannig að maður hefði ekki komist heim milli vakta. Þær hefðu 
því í raun verið alveg eins einar þar og heima nema hvað á Nýja-Sjá-
landi var enginn stuðningur frá fjölskyldu. Við veltum þessu því ekki 

mikið fyrir okkur og ég sá ekkert eftir því að hafa ekki flutt út með 
fjölskylduna. Sumir fóru út með sínar fjölskyldur en það hentaði ekki 
okkur.“ Símon segir að það hafi vissulega verið óþægilegt hversu 
óheyrilega langt í burtu Nýja-Sjáland var frá Íslandi. „Það var ekki 
flugtíminn sem manni þótti óþægilegur heldur bara hvað þetta var 
langt. Maður hafði auðvitað Skype og netið og allt svoleiðis en ef eitt-
hvað kom upp, veikindi eða eitthvað slíkt, þá gat maður ekkert gert 
því maður var hinum megin á hnettinum. 

Munurinn milli landanna
Einn af aðalkostunum við að vera á Nýja-Sjálandi að mati Símonar er 
veðrið. „Það er ofsalega gott og alger andstæða við veðrið hérna,“ seg-
ir hann og hlær. „Það er líka ótrúlega grænt, þetta er eins og að búa á 
golfvelli!“ Símon sá talsvert af landinu meðan hann var þar, sérstak-
lega þegar hann vann fyrir Jarðboranir, en segist þó hafa séð minna 
af því en hefði hann verið þarna sem ferðamaður. „Maður fór yfirleitt 
beint milli vinnustaðarins, heimilisins og flugvallarins og var lítið að 
flækjast um þess á milli. Þótt ég hafi búið í Taubo í nokkur ár þekkja 
margir ferðamenn borgina eflaust mun betur en ég!“ Eitt af því sem 
hann þurfti að venjast var að keyra öfugu megin við það sem hér tíðk-

Vann á borpöllum 
á Norðursjó og 

við Nýja Sjáland
Það skemmtilegasta var að kynnast svo mörgu ólíku fólki
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Byggingarlýsing:

Bústaðurinn er byggður úr timburgrind, útveggir 2" x 6".
Að innan þolplast, lagnagrind og klæðning í fl 2. Að utan
er grind klædd með krossvið- loftrými og láréttri báraðri málm-
klæðningu og lóðrétt bandsöguð viðarklæðning á völdum
stöðum.
Undirstöður og gólfplata bústaðs er staðsteypt á frosfría
þjappaða fyllingu, undir plötu er 4" plasteinangrun og 2"
innan á sökklum 50 cm niður.
Sperrur eru 2" x 10" einangrun 220 mm steinull.
Þakið er klætt með 1"x 6", pappa og báraðri-málmklæðningu.
Tré pallar úti hvíla á steinsteyptum sívalningum
sem aftur hvíla á frost fríri þjappaðri fyllingu.
Allt gler er K-gler.
Hiti er í hefðbundnu ofnakerfi - túba.
Neyslulagnir eru í rör í rör kerfi.
Gluggar eru úr gegnum fúgavarðri furu, opnanleg fög
og hurðir eru úr origonpine. Með viðhaldsfríum undirlistum,
fiberlistum m. einangrun.
Reykskynjarar á völdum stöðum. Slökkvitæki í eldhúsi.
Rotþró 3500 lítra frá viðukendum
framleiðenda, staðsett ca 15 m frá
bústað, samkv. Heibrigðisreglugerð.

Grunnflötur brúttó 107,7 m2  +
Úti geymsla            8,0 m2

VM -BÚSTAÐUR stærri
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VM -BÚSTAÐUR stærri.

Hafist hefur verið handa við byggingu á  fjórum nýjum orlofshús-
um á orlofssvæði VM á Laugarvatni. Húsin verða í tveimur stærð-
um, minni húsin í kringum 90 fm. og stærri húsin í kringum 100 fm. 
Stór og góð alrými verða í öllum húsunum sem og tvær geymslur 
í hverju húsi, önnur fyrir grill og útihúsgögn og hin fyrir hreinsi-
efni, ryksugu, auka sængur og töskur gesta. Húsin skiptast í hol, 
baðherbergi, tvö eða þrjú rúmgóð herbergi, geymslu og stórt alrými 
með stofu, borðstofu ásamt sambyggðu eldhúsi. Úr stofu og baðher-
bergi er hægt að ganga út á góða verönd með heitum potti.  Húsin 
munu ekki fara í sumarúthlutun næsta sumar en um leið og húsin 
verða tilbúin verða þau sett í leigu, þá mun sú regla gilda að fyrstur 
kemur fyrstur fær. Þessi leið er farin vegna þess að við getum ekki 
ábyrgst að húsin verði öll tilbúin til útleigu í byrjun júní.

Framkvæmdir á laugarvatni
ast. „Svo kom maður alltaf heim í fríum og þá þurfti maður að venjast 
hinu aftur! Þetta var mjög ruglandi og ég var alltaf áttavilltur í byrjun. 
Ég lenti t.d eitt sinn í því að byrja að keyra öfugu megin og flýtti mér 
að skipta yfir. Svo lendi ég í því sama daginn að keyra hérna í Hafnarf-
irði og mæta þá allt í einu bíl! Ég hugsaði strax: Nei! Ég er öfugu megin 
aftur! En svo kippti hinn ökumaðurinn bílnum sínum yfir, það hafði 
þá verið hann sem hafði ruglast. Mér brá hins vegar svo mikið við 
þetta að það lá við að ég fengi hjartaáfall!“

Flugferðirnar voru minn tími
Nýja-Sjáland leit út eins og risastór golfvöllur en þótt Símon væri 
golfáhugamaður og hefði spilað meðan hann vann á Azor eyjum gerði 
hann ekkert af því meðan hann var á Nýja-Sjálandi. „Það var einfald-
lega enginn tími til þess. Ég ákvað strax að ég skyldi hvíla mig þar 
milli vakta. Ef maður hefði farið að spila golf eða ferðast hefði maður 
tekið af dýrmætum tíma heima í staðinn. Maður vildi heldur ekki vera 
þreyttur þegar maður kom heim.“ Á kvöldin hafi hann þó auðvitað 
oft rölt í bæinn með vinnufélögum, kíkt á kaffihús eða heimsótt eitt-
hvert öldurhúsa borgarinnar. „Ég ákvað að tíminn í flugvélinni væri 
minn tími, enginn átti þennan tíma nema ég. Þarna var ekkert áreiti 
og engin vinna heldur svo maður náði að slaka vel á. Það var gott fyrir 
mig að hugsa þetta svona, sumir kviðu fyrir ferðinni heim af því að 
þetta er svo langt en ég ákvað að taka þennan pól í hæðina og það 
gerði mér gott.“ Hann segir að á borpöllunum sjálfum hafi ekki verið 
mikið annað að gera en að lesa, horfa á sjónvarp og hanga í tölvunni, 
fyrir utan að hvíla sig auðvitað. Fríin náðu yfir fjórar helgar heima 
og meðan hann var á Nýja-Sjálandi klikkaði aldrei neitt í sambandi 
við ferðir heim þar sem veðrið hafi alltaf verið mjög ábyggilegt. „Það 
sama var hins vegar ekki uppi á teningnum í Norðursjónum þar sem 
veðrið er talsvert ólíkt. Þar þurfti oft að fella niður þyrluflugið vegna 
veðurs. Fyrirkomulagið þar átti að vera þannig að maður vann í tvær 
vikur og fékk frí í þrjár en reyndin varð ansi oft öfug. Maður tafðist og 
komst ekki heim og sá tími dróst einfaldlega frá frítímanum.“ Þetta 

hafði þau áhrif að erfitt var að skipuleggja frí og viðburði heima. „Það 
var kannski búið að plana eitthvað, t.d. afmæli og svo missti maður 
af þessu af því að maður sat fastur úti.“

Launin og vinnutíminn
„Aðalviðbrigðin við að koma heim eru launin!“ segir Símon. „Þau eru 
mikil vonbrigði. Ef þú hættir á sjó er engin samkeppni um þig í landi. 
Það er hvergi í landi borgað neitt í líkingu við það sem tíðkast á sjó 
og ég skil það ekki. Nú hef ég ekkert á móti sjómönnum og hef sjálf-
ur verið á sjó en þetta á ekki að vera svona. Það er mikil vinna að 
vera vélstjóri í landi líka og starfsmenn sem eru í VM eru mun verð-
mætari starfsmenn en launatékkinn segir til um. Kannski sé hagkerfi 
okkar hreinlega þannig að það gangi ekki upp nema hér séu margar 
stéttir sem séu lágt launaðar. Vinnutími sé svo annað vandamál. „Ég 
er alveg til í að leggja mikið á mig til þess að bjarga málunum stöku 
sinnum. Maður vill eiga góðan tíma með fjölskyldunni og taka þátt í 
heimilislífinu, fylgjast með skólagöngu barnanna, hjálpa þeim með 
heimanámið og taka þátt í skólaviðburðum. Heimurinn hefur breyst 
hvað þetta varðar. Við erum nánari börnunum okkar núna en áður, 
ég vil nýta minn frítíma með fjölskyldunni en ekki í vinnu,“ segir 
hann. „Ég er ekki tilbúinn til þess að vinna kvöld og helgar trekk í 
trekk eins og áður var. Það kann heldur ekki góðri lukku að stýra að 
gera það, fólk verður þreytt og vélstjóravinna er nákvæmnisvinna. 
Þegar fólk er þreytt gerir það frekar mistök, sem geta verið dýrkeypt.“ 
Símon segir að útselda vinna þyrfti líka að hækka mikið og yfirvinna 
ætti að vera dýr. Þetta myndi hafa þau áhrif að undirboðum myndi 
fækka sem sé bráðnauðsynlegt. „Það á ekki að þekkjast í svona litlu 
samfélagi að menn séu að undirbjóða hvern annan með því að nota 
sér ódýrt, innflutt vinnuafl. Við eigum líka að geta unnið betur en við 
gerum og það væri hægt ef þetta væri skikkanlega borgað og vinnu-
tíminn boðlegur. Við eigum að selja okkur dýrar en við gerum og 
þarna þurfa allir að leggjast á eitt: verkkaupi, verksali og verkamaður.  
Við eigum meira skilið.“

„Aðalviðbrigðin við að koma heim eru launin!“ segir Símon. „Þau eru mikil vonbrigði. Ef þú hættir á sjó er engin samkeppni um þig í landi. Það er hvergi í landi 
borgað neitt í líkingu við það sem tíðkast á sjó og ég skil það ekki.
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STARFAR ÞÚ MEÐ EINSTAKLINGUM SEM ERU HUGSANLEGA Á VEGUM 

STARFSMANNALEIGU?

V M - F é l a g  v é l s t j ó r a  
o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Landsfélag í vél- og málmtækni

LÁTTU VITA AF ÞVÍ TIL 
ÞÍNS STÉTTARFÉLAGS

Undirboð á íslenskum vinnumarkaði  
verða ekki stöðvuð nema tryggt sé  

að kjör þessara einstaklinga séu rétt.

Það er sameiginleg skylda okkar að  
tryggja að starfsmenn starfsmannaleiga   
njóti sömu kjara og ef þeir væru í beinu 

ráðningarsambandi við notendafyrirtækin.

Komum hlutunum í lag. Þannig tryggjum  
við hagsmuni launafólks, atvinnulífsins  

og samfélagsins alls.

Stöndum vörð um okkar  
kjör og stöðvum undirboð
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Opnunarhátíð 
tjaldsvæðis 2015
Opnunarhátíð tjaldsvæðiðs var haldin á Laugarvatni laugar-
daginn 27. Júní s.l. Undanfarið ár hafa staðið yfir miklar 
framkvæmdir á Laugarvatni við að stækka tjaldsvæðið, auka 
þjónustu og fjölbreytni á svæðinu. Nú er allt að verða klárt og 
blásið var til opnunarhátíðar laugardaginn 27. júní.  Formleg 
dagskrá var frá kl. 16:00 - 18:00 þar sem léttar veitingar voru 
í boði.  Menn frá Björgunarsveitinni Ingunni á Laugarvatni 
mættu á svæðið, Ísbíllinn renndi við með ís fyrir börnin, jafnt 
sem fullorðna, og skátarnir mættu með nokkra hoppukastala 
fyrir yngri kynslóðina því var mikið fjör og almenn ánægja 
meðal gesta sem mættu og nutu dagsins með okkur.

Félagsmönnum VM stendur til boða glæsilegt tjaldsvæði í 
orlofsbyggð félagsins við Laugarvatn í Bláskógabyggð. Á svæð-
inu er mjög góð aðstaða fyrir tjöld, húsbíla og fellihýsi. Þar er 
myndarlegt þjónustuhús með vöskum, salernum, sturtum og 
þvottavél til afnota fyrir gesti. Á efra svæði eru 20 stæði þar 
sem hundahald er leyft. 40 stæði eru á neðra svæði sem er nýtt 
svæði sem var formlega tekið í notkun 27. júní 2015. Öll stæðin 
eru með aðgengi að rafmagni. Á svæðinu er umsjónaraðili sem 
annast eftirlit.

Vissir þú að...
Sjúkrasjóður VM á 

sjúkraíbúð í Reykjavík 
fyrir félagsmenn 
af landsbyggðinni.



Fjölskylda: Ég er einhleypur með tvö börn: 
Sigurlaugu Unni, 7 ára og Viktoríu Ósk, 6 
ára.

Heimili: Bý á Vogum við Vatnsleysuströnd, 
flutti þangað úr bænum 2007.

Áhugamál: Mótorhjól og snjósleðar. Ég er 
á snjósleðanum á Akureyri og mótorhjólum 
um allt land.

Menntun: Ég er í Borgarholtsskóla í vél-
virkjun, stálvirki og bifreiðamálun. Ég á 
bara eftir átta einingar og reikna með að 
klára þær í janúar frá Iðnskólanum í Hafnar-
firði, það er styttra þangað úr vinnunni.

Hvað starfarðu: Ég vinn sem vélvirki við 
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar, VHE, í Hafnarfirði. Þar hef ég 
verið frá 2004.

Góður vinnustaður: Ég væri ekki ennþá þarna ef þetta væri ekki 
fínt fyrirtæki!

Hvað gerirðu nákvæmlega: Ég er í stálgrindaruppsetningum og 
viðhaldi þeirra og vinn mikið fyrir álver. Ég þjónusta t.d mikið Rio 
Tinto, bæði með að setja upp nýjan vélbúnað og eins viðhaldi á 
honum. 

Aðrir vinnustaðir: Ég var hjá Útgerðarfélagi Akureyrar og hjá Stef-
áni Einarssyni ehf. sem faðir minn rekur.

Ferðu á námskeið: Það kemur fyrir, aðallega hafa þetta verið nám-
skeið á vegum álversins.

Af hverju vélvirkjun: Það gerðist nú eiginlega óvart! Ég var í skóla 
og frændi minn, Unnar Steinn Hjaltason sem á VHE, bauð mér að 
koma og vinna hjá sér eitt sumar. Mér fannst starfið strax mjög 
skemmtilegt. Það var mikið að gera og þetta var ótrúlega fjölbreytt. 
Það er gaman að taka þátt í stórum verkefnum sem eru bæði flókin 
og krefjandi og starfið kallar á að maður sé alltaf að finna nýjar 
lausnir við hlutum sem koma upp, maður er alltaf að gera hlutina á 
misjafnan hátt.

Áhugaverðast: Maður gerir aldrei sama hlutinn aftur, það er alltaf 
eitthvað nýtt!

Erfiðast: það er yfirleitt langur vinnutími hjá vélvirkjum og þá 
sérstaklega í járniðnaðarbransanum, það er svo lítið af okkur. Við 
hjá VHE erum t.d mikið að taka að okkur verkefni fyrir álverin og 
þá er alltaf tímarammi. Þetta endar síðan alltaf á því að við vinnum 

nánast allan sólarhringinn. Það eiga að vera 
pásur á milli en hjá VHE er hins vegar alltaf 
brjálað að gera, hvert verkefnið rekur annað! 
Fyrirtækið hefur líka stækkað hratt og nú eru 
þarna um 600 starfsmenn!

Minnisstæð atvik: Mér dettur fyrst í hug 
fyrsta verkefnið sem ég stjórnaði sjálfur. Það 
fólst í því að setja upp steypulínu fyrir Rio 
Tinto Alcan og ég hafði það nánast alveg á 
minni könnu, ásamt öðru fyrirtæki. Það gekk 
rosalega vel og þetta var skemmtileg vinna. 
Svo er ég mjög ánægður með Korputorgið 
líka, þetta var gríðarlega skemmtilegt verk-
efni sem var unnið á miklum hraða. Svo vann 
ég við að setja upp loftþjöppustöð í fyrra og 
það var mjög skemmtilegt verkefni líka. Ég er 
mjög stoltur af þessum verkefnum sem tókust 
mjög vel í alla staði.

Kostir við þessa vinnu: Þetta er gulltryggð vinna, maður hefur 
aldrei á tilfinningunni að það sé verið að fara að segja manni upp. 
Maður getur verið í þessu áhyggjulaus út lífið.

Helstu kostir góðs vélvirkja: Að vera útsjónarmaður og geta séð 
fyrir sér hvernig hlutirnir eiga að vera, frá upphafi til enda. Líka 
þolinmæði, maður þarf að vera þolinmóður í kringum alla smíðina. 
Þolinmæði þrautir vinnur allar!

Nýliðun: Hún er vandamál. Það vill enginn mennta sig í þessu 
og það væri gaman að sjá fleiri ný andlit. Þetta er skemmtilegt og 
fjölbreytt starf og aldrei vandamál að finna vinnu heldur. Það ættu 
því virkilega fleiri að skoða þetta. Þetta er kannski ekki hreinleg-
asti vinnustaðurinn en þetta er gaman. Ég er búinn að vera í þessu í 
þrettán ár og þrátt fyrir að hlutirnir fari auðvitað upp og niður, eins 
og alls staðar, er ég á heildina litið mjög ánægður með að hafa valið 
mér þetta starf.

Áherslur í kjaramálum: Að vinna að því að hægt verði að fram-
fleyta sér af átta stunda vinnudegi. Það er skítt að hafa verri kjör en 
t.d bifvélavirkjar þrátt fyrir að vinna svipaða vinnu. Við viljum vera 
á sama stað aðrar stéttir í svipaðri stöðu.

Félagið: Mér finnst að það mætti vera meiri harka í þessu, stundum 
held ég að þeir þori ekki að ráðast almennilega á stóru fyrirtækin.

Fjölskylduaðstæður: Búinn að vera giftur 
sömu konunni í 40 ár. Við eigum tvær dætur 
og tvö barnabörn. Þær eru mjög sparsamur 
á þetta!

Menntun: Ég er vélstjóri og var í skólanum 
frá 68-72. Sveinsprófið tók ég hjá Vélsmiðju 
Hafnarfjarðar.

Hvar vinnurðu/vannstu: Fór á eftirlaun 
með konunni sl. vor. Ég var í 15 ár hjá Stál-
smiðjunni Framtak og þar á undan í 20 ár 
hjá Áburðarverksmiðjunni. Ég prófaði líka 
að vinna í Noregi og var þar í tvö ár. Ég var 
reyndar á sjó um tíma, á Júní GK, Vest-
mannaey og Herjólfi. Á meðan ég var í Vél-
skólanum var ég svo á sumrin á Ísleifi fjórða.

Í hverju fólst starfið: Hjá Framtaki var ég í 
mörg ár í fimm manna gengi sem sá um viðgerðir á Burmeister og 
Wain vélunum sem eru í Dettifossi og Goðafossi. Við sáum um allt 
viðhald á þessum vélum. Var annars í öllu, t.d togurum.  Svo rak ég 
ásamt öðrum vetnisstöðina á Vesturlandsveginum í sjö ár, meðan 
vetnisstrætóverkefnið var í gangi. Það var frábær tími. Hjá Áburðar-
verksmiðjunni var ég í 10 ár verkstjóri í MBK verksmiðjunni, þar sem 
áburðurinn var framleiddur. Svo var ég verkstjóri á plani í önnur 10. 
Bæði fyrirtækin voru mjög góðir vinnustaðir.

Hefurðu farið á endurmenntunarnámskeið? Ég er búinn að fara 
á tugi slíkra námskeiða. Það skiptir svo miklu máli að halda þekk-
ingunni við. Menntun kemur alltaf að gagni og það er nauðsynlegt 
að endurmennta sig kerfisbundið. Ég hvet líka fólk til þess að halda 
skrá yfir þetta svo það þurfi ekki að grafa upp gögnin þegar maður 
gerir ferilskrá. Það skiptir miklu að geta sýnt fram á að maður sinni 
þessum mikilvæga þætti.

Af hverju valdirðu þessa starfsgrein? Ég ætlaði að verða flugmað-
ur en féll á sjónprófi. Ég var samt alltaf með hugann við véladót og 
ákvað að prófa vélskólann. Ég tók fyrsta árið í Vestmannaeyjum og 
líkaði mjög vel. Mér gekk líka ágætlega og ég náði þessu á fjórum 
árum, nokkuð sem ég var mjög ánægður með því námið var bæði 
erfitt og stíft.

Er nýliðun vandamál? Í smiðjunum, já. Að hluta til liggur skýr-
ingin í þeim hugsunarhætti að menn eigi að vinna sig vitlausan. 
Þetta er endalaus, botnlaus vinna og ungt fólk lætur ekki bjóða sér 
það í dag. Það verður að breyta þessu.

Áhugaverðast við starfið: Það er gríðarlega fjölbreytt og gefur 
manni möguleika á að flakka á milli. Þessi menntun er svo breið að 
hver og einn vinnur svo bara úr honum það sem hann vill. Enda fá 
allir vinnu strax eftir nám!

Það erfiðasta: Þessi langi vinnutími. Það er 
slæmt vita ekki þegar maður mætir í vinnuna 
á morgnana hvenær maður kemst heim eða 
jafnvel hvort maður kemst yfirhöfuð eitthvað 
heim þennan dag. Kunningi minn lenti t.d í 
því að vera sendur til Akureyri í 3-4 daga en 
hann komst ekki heim fyrr en fjórum vikum 
síðar! Þetta er auðvitað fráleitt ástand sem 
verður að breytast.

Minnisstæð atvik: Vinnan á vetnisstöðinni 
er mjög eftirminnileg. Við rifum t.d stöðina 
til grunna þrisvar og sprengdum hana einu 
sinni í loft upp án þess að nokkur tæki eftir 
því! Þetta var gríðarlega skemmtilegt verk-
efni þar sem maður vann mikið með erlend-
um sérfræðingum. Ég vann líka í Noregi í 
tvö ár og það var virkilega góður tími. Þarna 
kynntist maður dætrunum sínum í raun og 

veru því í Noregi er bara unnið í átta tíma á 
dag. Að vera búinn í vinnunni klukkan fjögur hvern einasta dag var 
munaður sem maður hafði aldrei kynnst áður!

Kostir svona vinnu: Fjölbreytnin sem veitir manni möguleika á 
vinnu um allan heim. Strákar héðan eru 6-7 ár að klára nám og fá 
reynslu á skipum. Svo fara þeir til Noregs og lenda beint í efstu stöð-
um því þeir hafa svo mikla reynslu og þekkingu.

Helstu kostir góðs vélstjóra: Hann þarf að vera yfirvegaður og 
gagnrýninn. Hann þarf að geta stoppað og spurt sig: Er ég á réttri 
braut. 

Áhugamál: Göngutúrar og golf. Ég er alger golfsjúklingur! Ég er 
enginn golfsnillingur samt, mér finnst þetta bara svo gaman. Maður 
hittir svo margt skemmtilegt fólk úr öllum stéttum og alls staðar að. 
Svo er maður alltaf eitthvað að smíða og ég er að fara að endurskipu-
leggja bílskúrinn hjá mér núna. Við konan höfum nefnilega gert 
með okkur samkomulag, hún fær bílskúrinn undir bílinn frá nóvem-
ber og fram að páskum. Hinn hluta ársins tilheyrir hann mér og þar 
get ég dundað mér að vild.

Áherslur í kjarasamningum: Hækka launin þannig að menn hafi 
raunhæfan möguleika á því að lifa af átta stunda vinnudegi. Smiðj-
ur og útgerðir þyrftu líka að skipuleggja sig betur en heimta ekki 
bara að hlutirnir séu kláraði 1,2 og 3.

Félagið: Ég er mjög ánægður með félagið, það hefur staðið sig mjög 
vel. Sjúkrasjóðurinn er öflugur og menn eru hvattir til að nota hann. 
Endurmenntunarsjóðurinn er líka mjög góður og ég hef mikið nýtt 
mér það til þess að fara alls konar námskeið, bæði vinnutengd og 
önnur sem ekki eru það. Hjá sumum félögum er það þannig að það 
eru bara vinnutengd námskeið sem eru niðurgreidd en þannig er 
það ekki hjá VM.

StEFáN SæVar StEFáNSSoN, 31 árS StEiNGríMur Viðar HaraldSSoN, 65 ára

Hvað ungur nemur, gamall temur:        vélstjórAr á ArnArFelli
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Vissir þú að...
Þú getur bókað og 

greitt fyrir orlofshús á 
félagavefnum með bæði 
kredit- og debetkortum.
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Guðmundur Ragnarsson, formaður Félags vélstjóra- og málmtækni-
manna, segir að stærsta verkefni iðnaðarmanna sé að koma á lands-
félögum eða landssamböndum í greinunum, þetta hafi rafiðnaðar-
menn gert nú þegar og vél- og málmtækni eigi að fara sömu leið. „Í 
dag erum við með um 75-80% þeirra sem starfa í greininni undir okk-
ar hatti meðan restin er í tugum stéttarfélaga. Það gerir alla vinnu svo 
miklu erfiðari þegar svo margir koma að borðinu í kjarasamningum. 
Þetta sást greinilega í vor þegar 58% félagsmanna VM sagði nei við 
kjarasamningum og felldi þá. Þessir samningar voru svo samþykktir 
nú í haust, eftir að hafa verið bættir, þegar tæp 55% sögðu já.“ Mörg 
félaganna séu þannig samsett að þar sé fólk með ólíka hagsmuni, 
sumir séu faglærðir og aðrir ófaglærðir og sumir starfi jafnvel í öðr-
um iðngreinum. Þetta geri allt erfiðara. „Í dag erum við að eyðileggja 
fyrir okkur sjálfum, það er verið að pota augun hver úr öðrum með 
mismunandi samningum og þetta gengur ekki í dag. Við þurfum að 
drífa í því að klára þessa vinnu og setja alla í eitt öflugt landsfélag. 
Þegar það gerist munum við strax fara að sjá mikinn árangur hvað 
varðar umræður um aukna framleiðni og skikkanlegri vinnutíma, þá 
getum við loks gengið almennilega í þau mál sem brenna á okkur og 
bætt verulega kjörin. Guðmundur sagði að því miður hafi félagið ver-
ið meira og minna í kjarasamningaviðræðum frá hruni . Meðan menn 
séu á kafi í þessu og blönduðu félögin eigi í enn öðrum viðræðum ná-
ist engin vitræn umræða um koma þessu í framkvæmd. „Það er lyk-
ilatriði að einfalda það sem að okkur snýr, þannig náum við árangri í 
framtíðinni. Það gerum við ekki með því að benda bara á hinn, verð-
um að horfa í eigin barm líka. Með því fyrirkomulagi sem við höfum í 
dag erum við lömuð og við verðum að taka okkur á til að ná því vægi 
sem við getum haft. Eingöngu þannig getum við fundið skynsam-
legri lausnir í þeim greinum sem viðkomandi fagmenn eru að vinna 
í.“ Þá segir Guðmundur að mörg stéttarfélög hafi því miður lagt aðal-
áherslu á orlofshúsarekstur í starfi sínu frekar en að sinna hagsmuna-
gæslu fyrir sína félagsmenn. „Það verður að leiðrétta þetta ef iðnað-

armannasamfélagið á að lifa af þær miklu breytingar sem nú ganga 
yfir.“ Það verði að skapa mönnum svigrúm til þess að skoða hlutina 
gaumgæfilega og fara svo í breytingar byggðar á þessum athugunum. 

„Ef menn sitja hins vegar alltaf kófsveittir og horfa bara á prósentur og 
krónur þá gerist ekki neitt en um leið og menn fá svigrúm og komast í 
vitræna vinnu þá geta þeir farið í raunverulegar breytingar.“

Atvinnugreinarnar mismunandi
Nýlega var sett inn í kjarasamninga að vinna að því að stytta 

vinnutíma, við spyrjum Guðmund um hans skoðun á því. „Mér finnst 
það gersamlega glórulaust að eigi að gera þetta á sameiginlegu borði 
ASÍ og SA. Það er mjög mismunandi milli atvinnugreina hvernig hægt 

eitt lAndsFélAg 
AllrA í vél- Og 
MálMtækni
Stærsta verkefnið til að bæta kjörin er að koma öllum sem starfa í vél- og málmtækni í 

eitt landsfélag. Öflugt landsfélag myndi ná betri samningum og einfalda alla kjara-

samningagerð. til að ná árangri þarf faglegri vinnubrögð um raunverulegar breytingar.

er að stytta vinnutíma og auka framleiðni og þetta verður að gerast í 
samvinnu við atvinnurekendur í viðkomandi greinum. Þeir vita, eins 
og okkar umbjóðendur, hvar vandamálin eru sem hægt er að leysa 
til að ná fram breytingum. Það er líka vankunnátta og þarf að koma 
inn í umræðuna, að ef ein atvinnugrein nær árangri, t.d með því að 
stytta vinnudaginn um einn yfirvinnutíma sem er ígildi 21,5% hækk-
unar í dagvinnu, eigi þessi árangur ekki að flæða yfir allan vinnu-
markaðinn. 

Menn verða að átta sig á að þetta er stærsta sóknarfærið í að ná 
dagvinnulaununum upp. 

Nauðsynlegt að klára SALEK
Guðmundur segir að nauðsynlegt sé að breyta verklagi við kjara-
samningagerð og þá megi horfa til norræna módelsins, grunnurinn 
að því var lagður upp úr 1993, í kjölfar bankakreppunnar á Norður-
löndunum. „Við þurfum því ekki að finna upp hjólið. Það eru auðvit-
að margir hlutir í þessu sem verður  að laga að okkar aðstæðum og 
það er ekki bara vinnumarkaðurinn sem þarf að koma að þessu held-

ur stjórnvöld líka. Þau verða að koma á öguðum fjármálum og átta sig 
á því hvað er til skiptanna.“ Það sé auðveldara að ná fram hækkun 
dagvinnulauna í stöðugleika heldur en í kapphlaupinu sem við erum 
að fást við í dag. Líkt og kemur fram í rammasamkomulagi milli að-
ila vinnumarkaðarins, eða SALEK hópnum svokallaða, þá þurfi t.d 
að stofna Þjóðhagsráð sem myndi greina stöðuna í efnahagsmálum 
og ræða samhengi ríkisfjármála, peningastefnu og vinnumarkaðar 
hverju sinni, koma hagkerfinu í rauntölur í rauntíma. Þá þyrfti líka 
að horfa til þess að á hinum Norðurlöndunum sé félagslega húsnæð-
iskerfið með um 25% húsnæðis sem sé mikill stuðningur við þá sem 
eru á lægstu laununum. Þetta vanti hins vegar algerlega á Íslandi. 

„Við eigum langt í land en einhvers staðar verður að nema staðar og 
athuga málin. Við erum búin að vera í stöðugu stríði í áratugi með 
miklar launahækkanir og verðbólguskot. Þetta gengur ekki lengur 
og menn verða að setjast niður og finna nýjar leiðir til raunverulegra 
kjarabóta. Það er hins vegar svo undarlegt að suma langar til þess að 
halda þessum darraðardansi áfram! Hið opinbera verður að fara að 
taka sér tak og koma að þessum hlutum af ábyrgð. Það verður að klára 
SALEK vinnuna.“ Talsverður árangur hafi þegar náðst með vinnu 
hópsins og nefnir hann sem dæmi að VM hafi lagt mikla áherslu á 
að ná fram atriði er lýtur að svigrúmi til dreifðra samninga þar sem 
fjallað yrði um framleiðni og ábataskipti af skipulagsbreytingum og 
áhrifa þeirra á launavísitölu. Guðmundur segist hins vegar óttast að 
ef ekki takist að klára vinnu SALEK hópsins muni allir samningar 
losna 1.mars. „Sú vinna er hins vegar á mjög viðkvæmu stigi. Þeir sem 
gagnrýna þessa vinnu þurfa að axla þá ábyrgð að kynna sér hlutina 
vel, hvað er í húfi og hvaða verðmæti er um að tefla í stað þess að 
vaða áfram í fjölmiðlum með popúlisma eins og maður hefur séð ný-
legt dæmi um og alltaf er spiluð sama rispaða platan. Við verðum að 
vinna í lausnum, við getum ekki lifað við óbreytt ástand.“
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aðalfundur vm 2014
Aðalfundur VM var haldinn þann 4. apríl 2014 á Grand Hótel í 
Reykjavík. Á fundinum voru 67 félagsmenn auk 6 starfsmanna VM.  
Á dagskrá fundarins voru hefðbundin aðalfundarstörf, þar sem m.a. 
var farið yfir skýrslu stjórnar og reikninga félagsins.  
Á fundinum var Pétur V Maack gerður að heiðursfélaga VM og þeim 
Erni Friðrikssyni,Helga Laxdal, Brynjari Viggóssyni, Sævari Erni 
Kristjánssyni, Gylfa Ingvasyniog Pétri Maack afhent gullmerki 
félagsins.

Fyrir fundinum lágu tillögur stjórnar að breytingum á lögum 
VM, reglugerð fræðslusjóðs og á reglugerð sjúkrasjóðs. Breytingar á 
fræðslusjóði vörðuðu breytingu á réttindasöfnun og hækkun styrkja 
úr sjóðnum. Breytingar á reglum sjúkrasjóðs vörðuðu aðlögun að 
Virk starfsendurhæfingu. Tillögu stjórnar um breytingu á lögum 
félagsins í þá veru að stjórnarmenn væru kosnir til fjögurra ára, í 
stað tveggja ára, var hafnað.

Atkvæðagreiðslu vegna kjörs 
Kosningu til stjórnar VM, tímabilið 2014 til 2016, lauk klukkan 14:00 
fimmtudaginn 3. apríl 2014. Um var að ræða rafræna kosningu í um-
sjón fyrirtækisins Outcome hugbúnaðar ehf.

Á kjörskrá voru 3302 félagsmenn VM. Ein kjörskrárkæra barst og 
var samþykkt.  

Atkvæði greiddu 438, eða 13,26% þeirra sem voru á kjörskrá. Þar af 
skilaði einn auðu. 
Atkvæði féllu þannig (fjöldi atkvæða í sviga á eftir nafni):

1.  Guðmundur Helgi Þórarinsson (240) 
 2.  Þorsteinn Hjálmarsson (223) 
 3.  Samúel Ingvason (210) 
 4.  Andrés Bjarnason (190) 
 5.  Jón Jóhannsson (183) 
 6.  Guðmundur Sigurvinsson (164) 
 7.  Gunnar Sk. Gunnarsson (163) 
 8.  Sævar Örn Kristjánsson (159) 
 9.  Gylfi Ingvarsson (151) 
 10.  Guðni Þór Elisson (149) 
 11.  Sigurður Gunnar Benediktsson (147) 
 12.  Örn Friðriksson (135) 
 13.  Guðmundur Smári Guðmundsson (134) 
 14.  Valdimar Jóhannesson (134) 
 15.  Brynjólfur Árnason (127) 
 16.  Samúel Jón Guðmundsson (116) 
 17.  Smári Garðarsson (112) 
 18.  Kristinn Sævar Jóhannsson (80) 
 19.  Einar Hilmarsson (69)

Guðmundur Ragnarsson, formaður Félags vélstjóra- og málmtæknimanna.

Við eigum langt í land en einhvers 
staðar verður að nema staðar og 
athuga málin. Við erum búin að vera 

í stöðugu stríði í áratugi með miklar 
launahækkanir og verðbólguskot. Þetta gengur 
ekki lengur og menn verða að setjast niður og 
finna nýjar leiðir til raunverulegra kjarabóta. 
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Tilefni þessarar orðsendingar er að vekja athygli á skattalegum 
skyldum sem fylgja störfum erlendra manna hér á landi. Um þessi 
störf eru iðulega gerðir samningar sem eru með öðrum hætti en 
gengur og gerist og misbrestur er á að virt sé tilkynningarskylda 
til bærra yfirvalda. Nefna má þrenns konar form samninga sem 
einkum eru við- höfð í þessu sambandi. Í fyrsta lagi getur ver-
ið að erlendir starfsmenn séu hér að störfum á vegum erlendra 
starfsmannaleiga. Í öðru lagi hefur aukist að gerðir séu svokall-
aðir þjónustusamningar við erlend fyrirtæki um vinnu starfs-
manna. Í þriðja lagi kemur fyrir að um starf sé gerður verktaka-
samningur beint við erlenda starfsmenn. Þess misskilnings hefur 
oft gætt að erlendir menn sem starfa hér á landi, sér í lagi ef um 
er að ræða Evrópubúa sem koma hingað á svonefndri 90 daga 
reglu, sbr. reglugerð nr. 53/2003 um útlendinga, séu ekki skatt-
skyldir hér á landi. Í skattalegu tilliti hefur þessi regla hins vegar 
enga þýðingu. Ekki hefur í jafnríkum mæli komið fram að þessir 
starfsmenn bera skattalegar skyldur hér á landi og þeir innlendu 
aðilar sem fá þá til starfa og greiða fyrir vinnu þeirra, beint eða 
óbeint, geta borið skattalegar skyldur og verið ábyrgir fyrir skatt-
greiðslum þeirra manna. Ríkisskattstjóri vill því benda á eftirfar-
andi meginreglur og sjónarmið sem hafa þarf í huga við almenna 
skattframkvæmd í þessu samhengi:

	•	Tekjur	sem	aflað	er	hér	á	landi	fyrir	störf	eru	skattskyldar	og	
þeir sem þeirra tekna njóta eru jafnframt skattskyldir hér á landi 

óháð því hver greiðir þeim tekjurnar, nema í þeim undantekn-
ingartilvikum að við geta átt ákvæði tvísköttunarsamninga við 
heimaríki þeirra. 

•	Sé	starfsmaður	ráðinn	á	grundvelli	samnings	um	útleigu	á	vinnuafli	
telst vinnuveitandinn (verkkaupinn) vera launagreiðandi ef starfs-
mannaleigan hefur ekki skattalega heimilisfesti hér á landi og er 
utan EES svæðisins. Við þessar aðstæður ber verkkaupinn, sem þá 
telst hinn raunverulegi vinnuveitandi, allar skyldur sem launagreið-
andi samkvæmt lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, 
og lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald. Honum ber því að halda 
eftir staðgreiðslu af launum starfsmannanna ásamt því að greiða 
tryggingagjald af laununum. Jafnframt ber launagreiðandanum 
að standa skil á launaframtali og gera grein fyrir launagreiðslum á 
launamiðum samkvæmt 92. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

	•	Séu	hinir	erlendu	starfsmenn	hér	á	vegum	starfsmannaleiga	sem	
hefur staðfestu í EES ríki, EFTA ríki eða á Færeyjum hefur starfs-
mannaleigan stöðu launagreiðanda í skattalegu tilliti. Sinni starfs-
mannaleigan ekki skyldum sínum í þessu sambandi færist skyldan 
yfir á hið íslenska notendafyrirtæki. Sé starfsmannaleigan utan fram-
angreindra ríkja ber íslenska notendafyrirtækið skyldur samkvæmt 
lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda. Sama á við um svokallaða 
þjónustusamninga og verktakasamninga sé hið raunverulega inni-
hald þeirra leiga á vinnuafli. 

Erlendar starfsmannaleigur 
Samkvæmt 7. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, 
telst verkkaupi vera vinnuveitandi starfsmanna og launagreiðandi 
þeirra hafi starfsmannaleiga ekki skattalega heimilisfesti hér á landi. 
Hafi starfsmannaleigan staðfestu í ríki innan Evrópska efnahags-
svæðisins, í EFTA ríki eða í Færeyjum telst hún vera launagreiðandi 
nema um annað hafi verið samið við verkkaupa. Allt að einu ber verk-
kaupi ætíð ábyrgð sem launagreiðandi hafi starfsmannaleiga ekki 
staðið réttilega skil á staðgreiðslu. Ekki skiptir máli í þessu sambandi 
hvaðan viðkomandi starfsmaður kemur eða hve lengi hann dvelur 
hér. Þá ber launagreiðanda að standa skil á fullu tryggingagjaldi, 
nema í þeim tilvikum að framvísað sé vottorði A-1 (E-101) frá heima-
landi starfsmanns á EES-svæðinu, sem staðfesti að hann falli und-
ir almannatryggingalöggjöf heimalands síns í tímabundinni starfs-
dvöl hér á landi. Greiðist þá eingöngu hluti tryggingagjaldsins. Við 
álagningu opinberra gjalda fer síðan fram endanleg álagning skatta 
á þessa einstaklinga þar sem tekið er tillit til dvalartíma, pers- ónuaf-
sláttar og gildandi tvísköttunarsamninga, sé um þá að ræða, og fleiri 
atriða sem máli kunna að skipta. Framhald á bakhlið. RSK 6.01 29-10-
2015 www.rsk.is 

Þjónustusamningar - Verktakasamningar 
Komið hefur í ljós að sum innlend fyrirtæki hafa gert svokallaða þjón-
ustusamninga (verktakasamninga) við erlenda aðila. Leiði skoðun á 
samningum sem þessum í ljós að í raun og veru sé um að ræða leigu 
á vinnuafli en ekki eiginlega verktaka- eða undirverktakasamninga 
ber í skattalegu tilliti að haga skattlagningu í samræmi við raun-
verulegt efni þeirra, þ.e. eins og aðra starfsmannaleigusamninga 
sbr. tölulið eitt að framan. Sé um raunverulega þjónustu-/verktaka-
samninga að ræða, þ.e. hið erlenda fyrirtæki veitir þjónustu um-
fram útleigu á vinnuafli og það sem slíkri útleigu tengist, ber hinn 
erlendi aðili skattalegar skyldur í samræmi við það. Er þá um tvennt 
að ræða: 1. Sé erlent fyrirtæki með menn að störfum hér á landi ber 
að líta svo á að hið erlenda fyrirtæki hafi fasta starfsstöð hér á landi, 
nema í undantekningartilvikum. Ber því þá að skrá starfsemi sína hjá 
fyrirtækjaskrá, skrá sig á launagreiðendaskrá og skila staðgreiðslu 
opinberra gjalda auk þess að fá skráningu á virðisaukaskattsskrá sé 
um virðisaukaskattsskylda starfsemi að ræða og innheimta virðis-
aukaskatt af hinni seldu þjónustu. Eins þarf kaupandi þjónustu að 
gæta að því að skilyrði laga og reglugerða um form og efni sölureikn-
inga séu uppfyllt svo heimilt sé að gjaldfæra þá og eftir atvikum færa 
virðisaukaskatt af þeim sem innskatt. Af rekstri starfsstöðvarinnar 
er hið erlenda fyrirtæki jafnframt skattskylt hér á landi, sbr. 4. tölul. 
1. mgr. 3. gr. laga 90/2003, um tekjuskatt, og ber að skila hér skatt-
framtali og ársreikningi. 2. Í undantekningartilvikum, þ.e. ef starf-
semin er lítt varanleg, óstaðbundin, óregluleg eða tilfallandi, ber að 
líta svo á að fyrirtækið reki hér ekki fasta starfsstöð. Engu að síður 
ber að líta á starfsemina sem þjónustu erlends aðila, sem innt er af 
hendi hér á landi. Fer um skattalega meðferð greiðslu fyrir hana sam-
kvæmt 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. l. 90/2003, um tekjuskatt, og ber kaup-

anda þjónustunnar, þ.e. hinu innlenda fyrirtæki, að halda eftir og 
skila staðgreiðslu af þeim greiðslum sbr. 6. tölul. 5. gr. l. nr. 45/1987, 
um staðgreiðslu opinberra gjalda. Sé um að ræða virðisaukaskatts-
skylda þjónustu ber þjónustusalanum eftir atvikum að hafa hér um-
boðsmann er sinnir þeim skyldum hans, sbr, 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga 
nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, eða að kaupanda þjónustunnar ber 
að greiða af henni virðisaukaskatt, sbr. 1. mgr. 35. gr. sömu laga. 3. 

 Verktakasamningar við erlenda starfsmenn 
Dæmi eru um að gerðir hafi verið verktakasamningar við einstak-
linga um sölu á þjónustu og þeir framvísi reikningi fyrir slík störf 
sem þeir vinna hér á landi. Slíka samninga þarf að meta m.t.t. þess 
hvort um er að ræða raunverulega verktöku eða launavinnu. Í því efni 
gilda sömu sjónarmið og þegar um er að ræða þjónustu-/ verktaka-
samninga við innlenda aðila, sbr. einnig kafla tvö að framan. Sé það 
niðurstaða skattyfirvalda að um sé að ræða launþegasamband ber 

„verkkaupinn“ ábyrgð á staðgreiðslu af launum viðkomandi og hefur 
jafnframt aðrar skattalegar skyldur sbr. kafla eitt. Ef um er að ræða 
raunverulega verktakasamninga eiga við sömu sjónarmið um skatta-
legar skyldur og fjallað er um í 1. og 2. lið kafla tvö.

vinnuleigur
Erlendir menn sem starfa hér á landi á grundvelli 

vinnuleigu-, þjónustu eða verktakasamninga 

 Séu hinir erlendu starfsmenn hér á vegum starfsmannaleiga sem hefur 
staðfestu í EES ríki, EFTA ríki eða á Færeyjum hefur starfsmannaleigan 
stöðu launagreiðanda í skattalegu tilliti

Honum ber því að halda 
eftir staðgreiðslu af launum 
starfsmannanna ásamt því að 

greiða tryggingagjald af laununum. 
Jafnframt ber launagreiðandanum að standa 
skil á launaframtali og gera grein fyrir 
launagreiðslum á launamiðum samkvæmt 92. gr. 
laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Vissir þú að...
Fréttabréf VM er sent
 út rafrænt – Ertu ekki 
örugglega á póstlista?

orðsending frá ríkisskattstjóra nr. 3/2015
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astur á mælendaskrá en hann ávarpaði málstofugesti og lofaði mjög 
færni þeirra sem hafa iðn- og verþekkingu og sagði að þrátt fyrir að 
hann væri talsmaður þess að nemendur lykju stúdentprófi fyrir 25 
ára aldur, þá hefði ekki komið upp hugmyndir um að takmarka iðn- 
og vélstjórnarnám við   þann aldur. Þekkt væri að margir iðnaðar-
menn og vélstjórar hæfu nám síðar en aðrir, en væru engu að síður 
dugandi fagmenn.

Pallborðsumræður
Málþinginu lauk á pallborðsumræðum þar sem allir fyrirlesararnir, 
auk skólastjóra Véltækniskólans, svöruðu spurningum frá gestum. 
M.a. var spurt um námið í Danmörku og í framhaldi af því voru um-
ræður um hvort ekki stæði til að fá námið hér heima metið á hærra 
stig. Margir höfðu einnig áhuga á að fræðast meira um vinnu Mar-

ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR
ALLT TIL MÁLMSUÐU OG 
MÁLMSKURÐAR
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Gastækin frá AGA og 
HARRIS hafa þjóna› 
Íslendingum um árabil.
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PEARL 190 
MIG/MAG

AÐEINS 12 KG

Úrval rafsuðuvéla frá 
KUHTREIBER og GYS

KITin 1900 HF TIG
AÐEINS 7 KG

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

Egill Guðmundsson, skólastjóri Véltækniskólans flutti fyrstur ávarp, 
bauð gesti velkomna og skipaði fundarstjóra, Ólaf Svein Jóhannesson 
atvinnulífstengil Tækniskólans. Því næst sagði aðstoðarskólameist-
ari, Þór Pálsson nokkur orð.

Dr. Sigurgeir Guðjónsson sagnfræðingur hélt fyrsta erindið sem 
hann kallaði Sagan og samfélagið  og ber að geta þess að á glærun-
um eru skemmtilegar gamlar myndir sem sumar hafar ekki birst áður. 
Hann fjallaði um upphaf vélstjórnarmenntunar og mikilvægi hennar 
fyrir íslenskt samfélag í upphafi 20. aldar. Hann talaði einnig um hug-
myndir um að sameina skóla en sameining Iðnskóla og vélstjóranáms 
var fyrst kynnt 1926. 

Anna Karlsdóttir yfirmaður tæknimála hjá Marorku var næst á 
mælendaskrá með erindið Tæknin, umhverfið og framtíðin. Hún fjall-
aði um stöðuna í dag og nauðsyn þess að draga úr útblæstri gróður-
húsalofttegunda með því að nota nýjustu tækni til að reikna út há-
marksnýtingu á eldsneyti.

Björn Bragi var með stutt uppistand fyrir kaffi en síðan kom Ágústa 
Þorbergsdóttir frá Stofnun Árna Magnússonar. Hún sagði frá vinnu 
við íðorðasöfn og tilraunum manna til að búa til íslensk nöfn á ýmis 
tæki og tól tengd sjómennsku og vélavinnu en erindi hennar bar yfir-
skriftina Íslenska sem tæknimál.

Snæfríður Einarsdóttir, vélfræðingur og meistaranemi í stjórnun 
og stefnumótun í HÍ, sagði næst frá námi sínu og starfi. Hún hóf nám 
í Véltækniskólanum en flutti síðan til Akureyrar og lauk 4. stigi frá 
VMA og í dag er hún í meistaranámi í stjórnun. Snæfríður sagði að 
löngun hennar til að vinna á sjó hefði átt sinn þátt í því að vélstjóra-

nám varð fyrir valinu. Hún sagði það mikinn kost hvað starfið væri 
fjölbreytt en að það vantaði lögverndað starfsheit fyrir þá sem starfa 
í landi. Þegar hún hóf háskólanám fannst henni vanta tengingu milli 
vélstjóranámsins og háskólans en  hún þurfi að byrja þar frá grunni.

Per  Jørgensen, fomaður Danska vélstjórafélagsins var næstur á 
dagskrá og hét erindi hans Sjálfsmynd fagstéttar. Hann sagði frá því 
að í Danmörku lykju vélstjórar námi með BS prófi og gætu eftir það 
farið beint í meistaranám í ákveðnum greinum, t.d. vélaverkfræði. 
Mikið átak var gert til að vekja athygli á námi og störfum vélstjóra 
og nú eru rúmlega 2500 nemar í greininni. Ekkert atvinnuleysi er í 
stéttinni og danskir vélstjórar eru eftirsóttir og starfa um allan heim.

Illugi Gunnarsson mennta- og menningarmálaráðherra var síð-

vélstjórn í 100 ár
Málstofa var haldinn föstudaginn 9. október í tilefni af 100 ára afmæli  
vélstjórnarmenntunar á íslandi í Hvammi, Grand hótel reykjavík.

orku í orkugeiranum og svaraði Anna spurningum þeirra greiðlega.
Að lokum var boðið upp á veitingar í boði Véltækniskólans og þar 

gafst málstofugestum færi  á að spjalla saman og ræða við fyrirlesara 
á óformlegum nótum.

Hægt er að nálgast glærur frá fyrirlestrum að vefsíðu skólans 
www.tskoli.is
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Nafn  og aldur?
Matthías Harðarson, 22 ára.

Af hverju vélskólinn?
Hef áhuga á vélum og einnig er vélstjórnarnámið gífurlega gott 
alhliða nám.

Hvað finnst þér mest heillandi við vélstjórnarstarfið?
Fjölbreytnin. Þú ert ekki bara með eina vél heldur svo miklu 
meira af búnaði fyrir utan hana og kringum hana. 

Hvað er erfiðast við námið?
Ég held að það sé mjög einstaklingsbundið. Fyrir mér voru tungu-
málin að vefjast fyrir. Oft auðveldar áhugi námið.

Hvernig er félagslífið?
Félagslífið er mjög gott.

Hefur þú stundað sjóinn með skólanum,  
þá hvar og hvenig líkaði þér?
Ég hef farið tvisvar á sjó sem vélstjóri, þó ekki á meðan ég var 
í skólanum, og líkaði mér það mjög vel. Það hjálpar manni að 
tengja saman það sem maður lærir í skólanum við raunveruleik-
ann

Hvað er draumastarfið að skóla loknum?
Það er að vera vélstjóri á uppsjávar frystiskipi eða jafnvel vélstjóri 
á risastóru flutningaskipi.

neMAr í vél- Og MálMtækni

Nafn  og aldur? 
Valtýr S Birgisson, 19 ára

Af hverju vélskólinn? 
Hef alla tíð haft mikin áhuga á vélum, rafmagni og slíkum hlutum, 
ég er líka alinn upp við sjómennsku og er vélstjórinn góð blanda af 
þessu Síðan er rosa gott að hafa kunnáttu að laga nánast allt.

Hvað finnst þér mest heillandi við vélstjórnarstarfið? 
Fjölbreytni og að vinna með höndunum , ég gæti aldrei unnið skrif-
stofustarf

Hvað er erfiðast við námið? 
Danskan , ekki spurning

Hvernig er félagslífið?
Það er fínt , ég stunda nám í Framhaldsskólanum í Vestmannaeyj-
um á vélstjórnarbraut og er þetta tiltölulega lítil hópur en mórallinn 
er alltaf góður.

Hefur þú stundað sjóinn með skólanum, þá hvar og hvenig lík-
aði þér? 
Já hef farið nokkra túra á Vestmannaey Ve 444 , bæði sem vélstjóri 
og háseti og fannst mér það mjög fínt

Hvað er draumastarfið að skóla loknum?  
Ætli það sé ekki yfirvélstjóri á flottu uppsjávarskipi eða frystitogara
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Nafn  og aldur? 
Vigri Bergþórsson, 17 ára.

Af hverju vélskólinn? 
Sniðugt nám og mig langar að vinna til sjós í framtíðinni þannig 
það spilar svolítið saman.

Hvað finnst þér mest heillandi við vélstjórnarstarfið? 
Hvað það býður uppá margt bæði til sjós og í landi.

Hvað er erfiðast við námið? 
Ég veit það ekki ætli það sé ekki rafmagnsfræðin í mínu tilfelli 
hehe.

Hvernig er félagslífið? 
Það er svo sem flott af því sem maður hefur séð auglýst, hef lítið 
sótt í það sjálfur svo sem.

Hefur þú stundað sjóinn með skólanum, þá hvar og hvenig 
líkaði þér? 
Já, ég hef verið á togurum hjá Þorbirni, annars vegar Hrafn GK, og 
hins vegar Gnúp GK. Hef líka farið á línu á Sturlu GK sem er gerð-
ur út hjá Þorbirni og Fjölni GK sem er gerður út hjá Vísi. Langbest 
og skemmtilegast að vera á togurunum.

Hvað er draumastarfið að skóla loknum? 
Komast í gott pláss helst á togara.

neMAr í vél- Og MálMtækni

Áratuga reynsla starfsmanna Vélasölunnar og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna að 
einu öflugasta þjónustufyrirtæki við sjávarútveg og iðnað á Íslandi.

Vélasalan
Til sjávar og sveita

SLEÐAÞURKUR

Til sjávar og sveita

HÆLDRIFSVÉLAR

Allar stærðir 
af kösturum
12 - 24 - 220 
volt

TALSTÖÐVAR

Dugguvogi 4
104 Reykjavík
Sími, 520 0000

www.velasalan.is

Hydraulic 
engine 

controls

GPS - Radíóbaujur
Staðsettu lögnina nákvæmlega.
Langdrægni allt
að 50 sjómílur.

Sperry Marine
 -alla leið!

1020/600
25 - 50 tonn
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Frístundar
krossgátur

©

STUÐN-
ING PLÖNTU

VAN-
STILLTUR

BERG-
MÁLA SPURN

HLIÐAR-
GREIN RÝMI

HÆRRI
HLUTA
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HEIMA SLYS

1
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---------------
VELUR
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---------------
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NOKKRA
BORÐ-
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---------------

KJÁNA-
SKAPUR

ELSKAÐI

JARÐVEG
---------------

LANG-
AFAR

 FLÝTI
---------------

SK.ST.
ÚT-

TEKTAR

BÓK-
STAFINA GÁ

DISKANT
LYKILL

AND-
VANA

---------------
VORBOÐI

HÁTTUR
---------------
RÆKTAÐ

LAND

HLAUP
---------------
SKEMMT-

UN

HÁRS

GOS-
DRYKK

---------------
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JARM
---------------

KENNA

SEFAR
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ÞRÁÐAR-
DÚKUR

UMGERÐ
---------------
Á ENDA-

NUM

ÞVOTT

SKYLD-
LEIKI

---------------
VÆNTING

HAGA-
GANGA

---------------
SVÍKJA

4
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---------------

FÖÐUR-
INN

HREYS-
ANNA

 

EIGNAST

SK.ST.
FJÖLDA

---------------
FYRIR
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ÁVÖXT
---------------
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MAÐUR

ÁTRÚN-
AÐAR

FRAM-
LEIÐSLA

HYLMING

 5 SKVETTA
---------------

EYÐIR
SAMS-
KONAR

 

Á NÝJAN
LEIK

LEIKTÆKI
---------------

HUG-
SÝNN

IÐJA
---------------

LÚSA-
EGG

GAMAN

SALT AF
SÝRU

---------------
LJÓÐUR

KONU HJÁ
LAXNESS

-----------------
FENJALOFT

EYÐIR
ILMANDI

---------------
VEIÐA

6
HAND-
BOR

MEIÐSLI
---------------

ÞRAUT

STAÐ-
FESTA

FYRIR
VEIÐAR-

FÆRI
---------------

ÞÆFT

SPANN

 AUSA
---------------

SK.ST. Í
VIÐ-

SKIPTUM

DAUÐI
---------------

UM
STEFNU

 SK.ST.
HÁ-

SKÓLA-
PRÓFS

TÍMA-
MÆLIR

GLAÐUR
STÓR-
GRIPA
BÝLI

7

NETBÓK

8
AFTUR-
HVARFS

sendu lausnarorðið á skrifstofu vþm eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi.
Dregið verður úr innsendum launsum 15.jan. í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum vm. lausnarorð 

síðustu krossgátu var: lokkaflóð. vinningshafi var Haraldur rögnvaldsson

VM krossgátan

íslandsmótið í málmsuðu 2015

Verðlaun voru afhent af Jóni Arnari Karlssyni, stofnanda JAK ehf, 
sem jafnframt afhenti þeim veglegar gjafir frá ESAB og JAK ehf.

Verðlaun afhenti Jón Snorri Bergþórsson fulltrúi Ferro-Zink. Óskum við 
þeim til hamingju með árangurinn

Verðlaun afhenti Tryggvi Pétursson gjaldkeri MSFÍ fyrir hönd Landvéla. 
Óskum við þeim til hamingju með árangurinn

Verðlaun voru afhent af fulltrúa Gastec ehf
Óskum við þeim til hamingju með árangurinn.

Úrslit í samanlögðu í Íslandsmótinu í Málmsuðu 2015
1 sæti og Íslandsmeistari í Málmsuðu 2015 Jóhann V Helgason VHE
2 sæti Sigurður Guðmundsson VHE
3 sæti Torfi Þorbergsson EAK

Úrslit í Tig suðu ryðfrítt á Íslandsmótinu í Málmsuðu 2015
1 sæti Sigurður Guðmundsson VHE
2 sæti Torfi Þorbergsson EAK 
3 sæti Sighvatur Jónsson Marel

Úrslit í Mag suðu á Íslandsmótinu í Málmsuðu 2015
1 sæti Ott Lezek Stálsmiðjan - Framtak 
2 sæti Sigurður Guðmundsson VHE
3 sæti Magnús Finnbjörnsson Hagsuða

Úrslit í Pinnasuðu á Íslandsmótinu í Málmsuðu 2015
1 sæti Magnús Finnbjörnsson Hagsuða
2 sæti Hilmar Frímannsson N1Píparinn
3 sæti Sigurður Guðmundsson VHE

Úrslit í Logsuðu í Íslandsmótinu í Málmsuðu 2015
1 sæti Hilmar Frímannson N1Píparinn
2 sæti Jóhann V Helgason VHE
3 sæti Sighvatur Jónsson Marel

Verðlaun voru afhent af Kristjáni J. Svavarssyni fulltrúa Klif ehf. Óskum við 
þeim til hamingju með árangurinn.

Vissir þú að...
Tímarit VM kemur 

út tvisvar á ári.
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Réttar ákvarðanir eru lykillinn að góðum árangri fyrirtækja. Við leggjum okkur 
fram um að setja okkur vel inn í þær ákvarðanir sem þú stendur frammi fyrir
í rekstrinum og þótt við þekkjum viðfangsefnin ekki jafn vel og þú, þá vitum
við hvað starfið gengur út á.

Starfsfólk Íslandsbanka býr yfir áratuga reynslu af þjónustu við sjávarútveginn 
og hjá bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni. Þannig 
getum við veitt fyrirtækjum í þessari undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar 
bankaþjónustu sem styður reksturinn.

Þekking sprettur af áhuga.

Ragnar Guðjónsson er viðskiptastjóri  
í sjávarútvegsteymi Íslandsbanka

Þjónusta við fyrirtæki

Við tókum ákvörðun: 
Að veita bestu banka þjónustu 
á Íslandi svo þú eigir auðveldara 
með að taka þínar ákvarðanir

FENGSÆLAR
ÁKVARÐANIR  
      BYGGJA Á     
SÉRÞEKKINGU


