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Bjartari framtíð 
Hátæknivætt álver Alcoa Fjarðaáls er spennandi og öruggur starfs-
vettvangur þar sem mikil áhersla er lögð á sífellda starfsþróun og
endurmenntun, vel launuð störf og jafnrétti kynjanna.

Í sátt við umhverfið
Hjá Alcoa Fjarðaáli er það grundvallarstefna að starfa í sátt við
umhverfi og samfélag. Við leggjum okkur fram um að vinna í anda 
sjálfbærni.

Fjarðaál er eitt fullkomnasta álver heims og notar bestu fáanlegu 
tækni við framleiðslu, mengunarvarnir og umhverfisvöktun.

Betra samfélag 
Hjá Alcoa Fjarðaáli eru menntun og þekking virkjuð til hagsbóta fyrir 
samfélagið. Við leggjum áherslu á að skapa öflugt þekkingarsamfélag, 
bæði innan og utan fyrirtækisins. Hjá okkur starfar samhentur hópur fólks 
með fjölbreytta menntun og reynslu, dýrmætur mannauður sem styrkir 
samfélagið  á Austurlandi með virkri þátttöku í félags- og menningarlífi.
 

Góður staður 
í tilverunni

www.alcoa.is
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Starfsmaður Alcoa Fjarðaáls, Hinrik Þór Oliversson, ásamt konu 
sinni Bryndísi og dóttur þeirra Hugrúnu Elfi í Eskifjarðarsundlaug.
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Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður:  

Guðmundur Ragnarsson

Ritstjóri: Sigurjón M. Egilsson

Prentun: Oddi

VM - Félag vélstjóra  
og málmtæknimanna

Stórhöfða 25

110 Reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

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

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

Stjórn VM skipa:

Guðmundur Ragnarsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Jón Jóhannsson

Andrés Bjarnason 

Þorsteinn I. Hjálmarsson

Sævar Örn Kristjánsson

Gylfi Ingvarsson

Guðmundur Sigurvinsson
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Kjararáðstefna VM 2012
Vinna að endurnýjun kjarasamn-

inga hefst með Kjararáðstefnu 

VM þann 2. nóvember nk. á Hótel 

Selfossi. Mikilvægt er að sem flestir 

félagsmenn mæti og taki þátt í 

þeirri vinnu sem framundan er.   

Heimildarmynd um  
þyrlusveit gæslunnar 

Þann 22. desember 2011 kom út heim-

ildarmyndin Útkall Alpha. Markmið 

myndarinnar var að vekja athygli á 

mikilvægi þess að þyrlusveit Land-

helgisgæslunnar sé vel útbúin. 

Styttist í 40. ársþing ASÍ
Alþýðusamband Íslands hefur 

kynnt þau málefni sem verða tekin 

fyrir á 40. þingi ASÍ og eru þau 

unnin með hliðsjón af niðurstöðum 

rýnifundar miðstjórnar sambands-

ins frá því fyrr á þessu ári.

Vantar fagmenn
Héðinn reisir nú 800 fermetra 

viðbyggingu við núverandi  

húsnæði fyrirtækisins og er  

með fjölmörg verkefni í burðar-

liðnum. Illa gengur að fá járn-

iðnaðarmenn í vinnu.
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> Saman náum við árangri – um allan heim

Saman náum við árangriwww.samskip.is

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

Slippurinn Akureyri ehf.  DNG  Naustatanga 2  600 Akureyri 
Sími: 460 2900  Fax: 460 2901  www.slipp.is  www.dng.is 

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

 

ÖLL ALMENN SKIPAÞJÓNUSTA 
     

 Stálsmíði 
 Vélvirkjun 
 Háþrýstiþvottur og málun 
 Sandblástur 
 Vinnslubúnaður 
 Trésmíði 
 Skrúfuviðgerðir 
 Vatnsskurðarvél 

Látið okkur gera við olíuverkin,
spíssana og túrbínur fyrir ykkur.

Vesturhrauni 1-210  Garðabæ  Sími 535 5850 - www.framtak.is

Spíssar, glóðarkerti og
annar búnaður fyrir
eldsneytisker� dieselvéla

Viðgerðir - SalaTúrbínur -
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Átakavetur
Komandi vetur mun væntanlega verða mikill 
átakatími í íslensku samfélagi, kosningar næsta 
vor og afstöðu þarf að taka til forsenduákvæða 
kjarasamninga í janúar 2013. Það er erfitt að 
leggja heildstætt mat á stöðuna í samfélaginu eins 
og hún er í dag eftir hrunið 2008, því mjög misvís-
andi upplýsingar eru birtar um ólíka málaflokka. 
Skuldavandi margra virðist vera mjög slæmur og 
vandséð með lausnir. Vanskil eru í hámarki og 
jafnvel farið að sjá að greiðsluvilji fólks er ekki 
til staðar. Yfirdráttalán einstaklinga komin yfir 
það sem var 2007, þó ýmsir vilji gera lítið úr þess-
ari mælingu og hvað hún sýnir. Loforð voru gefin um lausnir á 
skuldavandanum án þess að fyrirséð væri hvaðan peningarnir 
ættu að koma til að leysa hann. Samfélagið hefur ekki undan að 
taka við patentlausnum frá sjálfskipuðum frelsurum sem síð-
an hverfa jafnóðum með lausnirnar þegar krufið er til mergjar 
hverjir eiga að borga fyrir þær.

Sá hópur einstaklinga sem sannarlega fóru fram úr sér og 
voru margir hverjir komnir í þrot vegna óhóflegrar einkaneyslu 
2006 og 2007 er lofað að vera inni í þeim hópi sem sannarlega 
varð fyrir forsendubresti og gera allar lausnir erfiðari og miklu 
dýrari. Sú mikla sókn til atvinnuuppbyggingar sem lofað var 
er koðnuð niður í prinsipp deilum einstakra þingmanna og ráð-
herra. Minnist alltaf sögunnar um að menn geti dáið í eigin prin-
sippum ef ekki er farið frá þeim, þegar hættan og afleiðingarnar 
blasa við. Almennt launafólk sem er að borga reikninga og kaupa 
í matinn skilur ekki framsettar tölur um að kaupmáttur hafi auk-
ist undanfarin misseri. Verðbólguógnin er alltaf hinum megin við 
hornið, með þeim skelfilegu afleiðingum sem henni geta fylgt. 
Gengismálin eru á óljósri leið sem erfitt er að átta sig á hvert er 
verið að stefna eða hvaða lausnir eru í sjónmáli með blessaðan 
gjaldmiðilinn. Ekki er farið að sjá fyrir endann á endurskoðun á 

lögum um stjórn fiskveiða og ótrúleg krafa LÍÚ á 
hendur sjómönnum vegna aukins kosnaðar við út-
gerð hefur verið lögð fram.

Þó aðeins sé verið hér í upphafi að stikla á stóru 
um þau mörgu vandamál sem við stöndum frammi 
fyrir þýðir lítið annað en horfa til framtíðar með 
bjartsýni og reyna að leggja grunn að ákveðnum 
markmiðum sem stefna skal að. Það er það sem við 
hjá VM ætlum að gera í kjaramálum okkar félags-
manna og verðlagningu á okkar störfum inn í hag-
kerfið. Við eigum ekki að sætta okkur við stöðuna, 

heldur breyta áratuga gömlu mati á verðlagningu 
okkar starfsgreina. Það er eitthvað mikið að í hagkerfi sem ekki 
viðurkennir verðmæti starfa sem halda samfélaginu gangandi 
og skapa raunveruleg verðmæti eins og vél- og málmtæknin 
gerir í okkar samfélagi. Við eigum ekki að sætta okkur við hvern-
ig t.d. fjármálageirinn getur verðlagt sig og sogað til sín af verð-
mætasköpun hagkerfisins. Ef við tökum ekki málin í okkar hend-
ur og förum fast og ákveðið fram með það sem við teljum rétt, 
mun enginn gera það fyrir okkur.

 Ég hef óbilandi trú á því verkefni sem stjórn félagsins hef-
ur ákveðið að hefja núna í nóvember, en það er að hefja undir-
búning að endurnýjun kjarasamninga 2014 og mótun framtíðar 
kjarastefnu félagsins.

Kynning á þessu verkefni og dagskrá fyrir kjararáðstefnuna 
er í blaðinu og forsendan fyrir því að þetta heppnist er að félags-
menn taki þátt í verkefninu og leggi sitt að mörkum. Takist okk-
ur þetta sem ég efast ekki um, munum við standa mjög sterkir 
á eftir og fara langt í að ná þeim markmiðum sem við ætlum að 
setja okkur. 

Kveðja,
Guðmundur Ragnarsson, 

 formaður VM

Stjórn og gæslubúnaður til  
notkunar á sjó og landi 
Í nærri 70 ár hefur Danfoss framleitt breiða línu af stjórn- og gæslubúnaði og byggir því á 
mikilli reynslu í þróun og framleiðslu á iðnaðarstýringum eins og hita- og þrýstinemum, hita- 
og þrýstistillum, hita- og þrýstiliðum, spólurofum, spólulokum og �. 

Við erum
með mikið úrval 

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



n Greining gerð á samræmdri launastefnu aðila vinnumarkaðar-
ins SA – ASÍ – ríkið
n Hvernig kom iðnaðarsamfélagið út úr þessu fyrirkomulagi og 
hvernig gekk því að vinna saman?
n Samræma þarf marga af kjarasamningum VM
n Koma þarf á minnst 4 til 5 vinnuhópum til að vinna í endurgerð 
kjarasamninga ólíkra hópa innan VM
n Áherslurnar yrðu hærri dagvinnulaun og draga úr sporslum og 
greiddri yfirvinnu inn í föstum launum 

Til að koma sterkir fram þá verðum við fyrst að taka okkar innri 
mál föstum  tökum og fá góða yfirsýn yfir stöðuna, síðan að fara 
fram með raunhæf markmið sem við getum fært rök fyrir og stað-
ið á. 

Því er það mjög mikilvægt að allir þeir félagsmenn sem tök 
hafa á því, komi á ráðstefnuna og taki þátt í þessari vinnu sem 
framundan er. Við erum að leggja grunn að kjarastefnu VM til 
framtíðar óháð þeim öldusjó sem framundan er í stjórnmálunum 
eða þeirri niðurstöðu sem verður vegna forsenduákvæða kjara-
samninganna 20. janúar 2013. Við ætlum að taka upp ný vinnu-
brögð á okkar forsendum með óbilandi trú á okkur sjálfum, um að 
við náum þeim markmiðum sem við ætlum að setja fram.

Dagskrá kjararáðstefnunar er auglýst í blaðinu og hvet ég alla 
til að skrá sig sem fyrst.

Blásum til sóknar, góður undirbúningur er grunnur að árangri í 
viðræðum við okkar viðsemjendur. 

Guðmundur Ragnarsson,  
formaður VM
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Vinna að endurnýjun kjarasamninga hefst með ráðstefnu 2. nóvember n.k.

Það metnaðarfulla verkefni sem stjórn félagsins hefur ákveðið 
að fara í, til að undirbúa endurnýjun kjarasamninga 2014, hefst 
með ráðstefnu 2. nóvember n.k. Þar verður lagt af stað með það 
að leiðarljósi að taka umræðu um fyrirkomulag kjarasamninga 
undanfarinna ára og skoða hvernig félagsmenn VM hafa verið 
að koma út úr þeim. Við munum taka umræðu um samræmda 
launastefnu og hvort tími hennar sé liðinn og skoða svigrúm til 
þess að gera eðlilegar breytingar innan starfsgreina í takt við 
breytingar á vinnumarkaði. Inn í þá umræðu munum við fá er-
indi frá SA og ASÍ. Við munum fá erlenda fyrirlesara til að flytja 
erindi um stöðuna og fyrirkomulag í sínum löndum, annars veg-
ar um danska vél- og málmtækniiðnaðinn og hins vegar um mál-
efni fiskiskipa og verðlagsmál fiskafurða í Noregi. Eftir þessi er-
indi verður gefinn góður tími til fyrirspurna og umræðna.

Þar sem þessi ráðstefna er undirbúningur fyrir seinni ráð-
stefnuna sem haldin verður haustið 2013, munu verða skipað-
ir vinnuhópar eftir starfsgreinum innan VM sem munu vinna 
skipulega að því að fara yfir stöðu kjaramála sinna starfsgreina. 
Vinnuhóparnir munu síðan skila niðurstöðum á ráðstefnunni 
2013, þar sem við munum marka okkur stefnu um aðkomu VM 
að endurnýjun kjarasamninganna 2014 og hvaða leið við ætlum 
að fara. Ætlum við að vera innan eða utan samræmdar launa-
stefnu aðila vinnumarkaðarins. Við munum á þeirri ráðstefnu 
taka umræðu um að kjarasamningagerðin færist nær viðkom-
andi atvinnugrein og tengist betur getu fyrirtækjanna til launa-
hækkana. 

Fyrirhuguð dagskrá seinni kjararáðstefnunnar  
í byrjun október 2013 (2 dagar).
n Málþing með samtökum fyrirtækja í vél- og málmtækni og 
netagerð um að samið verði beint við þau 2014
n Unnið úr niðurstöðum vinnuhópa frá kjararáðstefnu 2012
n Mörkuð stefna VM í komandi kjarasamningum

n Niðurstöðurnar kynntar í fjölmiðlum og hjá öðrum aðilum í 
okkar nærumhverfi.
n Niðurstaðan á að tryggja að VM sogist ekki inn í vegferð sem 
VM er ekki sátt við að taka þátt í við endurnýjun kjarasamninga 
2014

Boðskapurinn þarf ekki að fara leynt. Það er mikil vöntun 
á fagmenntuðu fólki í vél- og málmtækni á Íslandi í dag. Með 
áframhaldandi þróun munum við ekki geta mannað þessar 
greinar til að tryggja eðlilegt viðhald og endurnýjun þeirra at-
vinnutækja sem eru starfrækt í dag. Fyrir hrun fengu þessar 
greinar ekki mikla athygli, en nú verður að fá viðurkenningu 
á mikilvægi þeirra, sem útflutningsgreinar og grunnþjónustu 
við aðrar útflutningsgreinar. Sjávarútvegur, orkuframleiðsla, 
orkufrekur iðnaður og ýmiskonar verksmiðjurekstur bygg-
ir á vél- og málmtæknimenntuðu fólki sem mikil vöntun er á 
í dag. Kjörin verður að bæta til að laða að fólk í þessar greinar 
og halda þeim sem fyrir eru. Mælikvarða og verðlagningu hag-
kerfisins á starfsgreinum verður að vera hægt að breyta. Mark-
aðsmennirnir innan fyrirtækjageirans og SA ættu að skilja 
manna best hvernig markaðslögmálið virkar um framboð og 
eftirspurn og hvernig það framkallast á markaði. Vinnutíma-
fyrirkomulag verður einnig að taka til rækilegrar endurskoð-
unar og vinda ofan af þeirri miklu yfirvinnu sem fylgt hefur 
störfum í þessum greinum. 

Í kynningu á kjararáðstefnunni í Tímariti VM í desember 
2011 var farið rækilega yfir hugmyndafræðina að þessari vinnu 
okkar og settar fram nokkrar hugmyndir af mörgum sem við 
þurfum að fara yfir og vinna í.

Verkefnalisti vegna undirbúnings  
fyrir kjarasamninga 2014
n Strax farið að vinna í undirbúningi næstu kjarasamninga VM

Kjarastefna 
VM 2014 á  
forsenduM VM

Hjallahraun 2 - 220 Hfj.
s. 562 3833 - www.asafl.is
asafl@asafl.is

Isuzu - Doosan
FPT   - Baudouin Rafstöðvar og trilluvélar Sand og slógdælur Bógskrúfur

Zink - Gírar - Dælur - Ásþétti - Aflvélar - Hljóðkútar - Rafstöðvar - Stýrisvélar - Miðstöðvar - Snúningsliðir - Skrúfubúnaður
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Hverjar eru þínar væntingar til Kjararáðstefnu VM?

Ég vænti þess að á Kjararáðstefnu 
VM verði mótuð afstaða um hvern-
ig við sem stéttarfélag getum mót-

að launastefnu sem tryggir okkur auk-
inn kaupmátt. Að auki 
vænti ég þess að greind 
verði sú flóra samninga 
sem við þurfum að gera 
fyrir félagsmenn okkar, 
að við greinum með 
hverjum við vinnum að 
gerð einstakra samn-
inga, hvort sem um er að ræða smiðjur, 
orkufyrirtæki, stóriðjufyrirtæki, eða 
ýmis þjónustustörf eða störf vélstjóra á 
sjó. VM á að stefna að sjálfstæðri samn-
ingagerð þar sem hægt er að koma því 
við og síðan á að ákveða að vinna innan 
ASÍ að sameiginlegum málum sem eitt 
stéttarfélag getur ekki náð árangri í eitt 
og sér, eins og í; lífeyrissjóðsmálum, 
efnahagsmálum, umsögnum um lög og 
samningum við ríkisvaldið og sveitar-
félög, fræðslumál og fleira sem snýr að 
félagslegum réttindum (Atvinnurekend-
ur hafa öflug samtök sem þeir beita gegn 
okkur og við þurfum öflug samtök launa-
fólks til að mæta því valdi, nægir ekki að 
nefna LÍÚ).“

Gylfi Ingvarsson, aðaltrúnaðarmaður 
ÍSAL og aðalmaður í stjórn VM.

Mér þykir fyrirhuguð Kjararáðs-
tefna VM kjörinn vettvangur 
fyrir félagsmenn til að koma 

saman og fara yfir væntanlega kjara-
samninga þannig að 
starfsmenn VM séu 
meðvitaðir um hvað 
það er sem við félags-
menn viljum. Þarna fá 
menn tækifæri til að 
ræða saman og skiptast 
á skoðunum og þannig 
sjá hvar sóknarfærin liggja. Þá þurfum 
við ekki að vera í endalausri vörn. Sjálfur 
starfa ég hjá HS orku og samstarfs-
mönnum mínum þar sem eru einnig í VM 
finnst gott að ég sem trúnaðarmaður 
geti komið áherslumálum þeirra til skila 
á ráðstefnunni.  Mér finnst tímasetning 
á ráðstefnunni einnig vera góð því hún 
gefur okkur nægan tíma til að vinna úr 
málum. Vonandi geta fleiri en trúnað-
armenn séð sér fært að mæta. Ég held 
að ráðstefnan muni skila áhugaverðum 
upplýsingum sem VM geti síðan í fram-
haldinu unnið úr með trúnaðarmönn-
um og áhugasömum félagsmönnum. 
Því hvet ég fólk eindregið til að mæta á 
Kjararáðstefnu VM og nýta þetta tæki-
færi til að koma hugmyndum sínum á 
framfæri.“ 

Kristmundur Skarphéðinsson, 
vélfræðingur hjá HS orku og 

meðlimur í fulltrúaráði VM.

Ég vænti þess að á Kjararáðstefnu 
VM nái mismunandi hópar innan 
félagsins að ræða saman um það 

hvernig við ætlum að haga okkar kjara-
baráttu og bæta stöðu 
okkar á næstu árum. 
Járniðnarmenn hafa ekki 
náð sömu kjörum í gegn-
um árin og aðrir iðnaðar-
menn, þrátt fyrir mikla 
eftirspurn eftir járniðn-
aðarmönnum. Einnig 
finnst mér mikilvægt að á ráðstefnunni 
fáum við samanburð á stöðu járniðn-
aðarmanna hér á landi miðað við það 
sem viðgengst í Noregi og Danmörku. 
Þarna verða danskir og norskir fyrirles-
arar sem munu væntanlega gefa innsýn 
í þau mál. Þá geta menn velt því fyrir sér 
hvort það sé eitthvað frá þeim löndum 
sem við ættum að sækjast eftir eða 
skoða. Síðan þurfum við einnig að skoða 
hvort við getum ekki farið í sameiginlega 
kjarasamninga fyrir vissar greinar, eins 
og t.d. orkugeirann, hvort það sé ekki 
að verða til grundvöllur fyrir því að við 
járniðnaðarmenn sem störfum hjá fyrir-
tækjum í orkugeiranum förum saman í 
kjarabaráttu fyrir stéttina í heild sinni. 
Einnig bind ég miklar vonir við þá hópa-
vinnu sem stefnt er á að fara í á ráð-
stefnunni. Svo má ekki gleyma því að öll 
svona þing eru tilvalinn vettvangur fyr-
ir menn til að hittast og spjalla saman.“ 

Sævar Örn Kristjánsson, 
vélfræðingur hjá Landsvirkjun 

og aðalmaður í stjórn VM. 

VM  kaffi 
Fyrsta VM kaffi vetrarins verður föstudaginn 28. september  

kl. 15-17 í VM húsinu Stórhöfða 25, 4. hæð.

Ókeypis 
heyrnarmæling

Nýjustu heyrnartækin

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



færir iðnaðarmenn. Síðan er það sér kafli út af fyrir sig hversu erf-
itt það gengur að fá konur inn í greinina, þrátt fyrir að fyrirtæki 
eins og Héðinn verði sífellt þrifalegri og störfin auðveldari. Störfin 
hafa gjörbreyst á undanförnum 25 árum og eru orðin mun áhuga-
verðari með tölvuvæðingunni. En nú þarf eitthvað að gerast svo 
fólki í stéttinni fjölgi og við getum tekist á við verkefni næstu ára. 
Sem dæmi verður vélbúnaður skipaflotans flóknari og flóknari með 
hverju ári sem líður og þá þarf vel menntaða menn til að sjá um 
rekstur og viðhald hans.“
Hvernig sérðu árið 2013 fyrir þér þegar kemur að þessum málum?

„Ef við horfum til næsta árs þá ætti verkefnastaðan að vera í 
góðu jafnvægi og við munum koma til með að sinna stórum verk-
efnum, m.a. hjá ÍSAL. En á sama tíma eigum við eftir að þurfa að 
horfast í augu við þá staðreynd að íslenskur málmiðnaður býr ekki 
yfir afkastagetu til að svara eftirspurn. Því miður.“ 
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Héðinn reisir 800 fermetra viðbyggingu  
við núverandi húsnæði.

„Stækkunin felst í því að við erum að reisa viðbyggingu undir 
renniverkstæði okkar og véladeild. Með viðbyggingunni stækkar 
grunnflötur Héðinshússins í Gjáhellu um 800 fermetra, úr 6.500 
fermetrum í 7.300 fermetra. Við fórum gætilega þegar við byggð-
um húsnæðið á sínum tíma og þessi stækkun var hluti af fram-
tíðarplönum okkar frá upphafi. Við erum komnir vel áleiðis með 
framkvæmdirnar og ætlum taka viðbygginguna í gagnið um ára-
mót,“ segir Guðmundur Sveinsson, framkvæmdastjóri Héðins í 
samtali við Tímarit VM.

Guðmundir segir stækkunina nauðsynlega einfaldlega vegna 
þess að fyrirtækið er með aragrúa af verkefnum sem kalla á 
stærri vinnuaðstöðu. „Það er fullt að gera og því höfum við verið 
að fjárfesta í vélbúnaði og erum þessa dagana að fá nýja og af-
kastamikla vél inn á renniverkstæðið. Verkefnin sem eru á borð-
inu þessa stundina koma úr ýmsum áttum og við erum m.a. að 
þjónusta sjávarútveginn og önnur fyrirtæki tengd honum.“

Ástæðan fyrir því að Tímarit VM hafði samband við Guðmund 
var sú að starfsmenn félagsins höfðu heyrt að fyrirtækið ætti 
erfitt með að fá til sín innlenda málmiðnaðarmenn í vinnu. „Það 
er ekkert nýtt að það sé erfitt að fá járniðnaðarmenn í vinnu. 
Það hefur verið viðvarandi skortur á þeim í áratugi. Ástandið 
var kannski skiljanlegt í góðærinu þegar allt var í fullum gangi 
en núna þegar atvinnuleysi er hátt er það algjörlega óskiljan-
legt af hverju það er svona erfitt að fá duglega járniðnarmenn 
í vinnu. Það er dularfullt og sárgrætilegt að það séu stórir hóp-
ar atvinnulausir og á sama tíma þurfum við að ráða fjölda út-
lendinga í vinnu. Útlendingarnir sem eru hjá okkur koma flestir 
frá Rúmeníu og þetta eru menn sem stoppa lengi og vilja alltaf 
koma aftur.

Ég spái því að ástandið eigi eftir að versna því nú eru mörg 
verkefni loksins að fara af stað eftir hrun og eftirspurnin eft-
ir færum mönnum mun aukast í takt við það. Og járniðnað-
armenn koma að nánast öllum framkvæmdum þannig mað-
ur getur rétt ímyndað sér hvernig ástandið á eftir að verða. 
Síðan má ekki gleyma því að fyrirtæki þurfa einnig færa málm-
iðnaðarmenn eftir að framkvæmdum lýkur og rekstur tekur við.“  

 

Hvað þyrfti að gera til að fá fleira ungt fólk í málmiðnarnám?
„Það liggur mjög djúpt í hvaða breytingar við þurfum að fara 

til að koma á nauðsynlegri viðhorfsbreytingu því það þykir aug-
ljóslega ekki aðlaðandi að fara í málmiðnaðarnám. Við Íslendingar 
þyrftum að hugsa eins og Þjóðverjar sem eru stoltir af því að vera 

næg verkefni en vantar járniðnaðarmenn

Það er fullt að gera og því höfum við verið 
að fjárfesta í vélbúnaði og erum þessa 
dagana að fá nýja og afkastamikla vél inn 

á renniverkstæðið. Verkefnin sem eru á 
borðinu þessa stundina koma úr ýmsum áttum og við 
erum m.a. að þjónusta sjávarútveginn og önnur fyrir-
tæki tengd honum.

Framkvæmdir
Með viðbyggingunni stækkar grunnflötur 

Héðinshússins í Gjáhellu um 800 fermetra, úr 
6.500 fermetrum í 7.300 fermetra.
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í málmiðnaði og véltækni

Þekkingar-
fyrirtæki

Nú er liðið eitt besta sumar í manna minnum. Nær fullbókað var í 
orlofshús félagsins frá 15. maí til 1. sept. Félagsmenn eru almennt 
ánægðir með þær breytingar sem hafa verið gerðar á orlofshúsum 
félagsins undanfarin ár. Þó má alltaf gera betur og er gert ráð fyrir 
að farið verði í að skipta út húsgögnum og endurnýja borðbúnað í 
þeim húsum sem þurfa þykir á næstu misserum.

Breytingar voru gerðar á tjaldstæðinu á Laugarvatni. Rotþró 
var lagfærð, bílastæðum bætt við, eldri flatir endurnýjaðar og 
nýjum bætt við. Eru þá bæði stök stæði, stæði fyrir 2 – 4 og 1 stór 
flöt með 9 stæðum. Eru þá samtals 21 tjaldstæði á svæðinu og við 
munum opna fyrir vefbókanir á svæðinu næsta vor.

Nýjar eldhúsinnréttingar voru settar upp í raðhúsunum á Laug-
arvatni og rúm stækkuð. Endurnýjuð voru baðherbergi og eldhús í 
húsi 1,2 og 3 á sama stað. 

Lagfæringar voru gerðar á kalda vatninu á Laugarvatni. Sett-
ur var nýr söfnunarbrunnur í nýja lind upp í gili. Dæla var sett upp 
við inntakshús og ætti því ekki að koma til vatnsskorts á svæðinu 
í náinni framtíð.

Tekin var í notkun hitaveita á svæðinu fyrir austan, á Einars-
stöðum og Úlfsstöðum. Í framhaldi voru heitir pottar settir við hús 
félagsins. Búið er að endurnýja innanhúss á Úlfsstöðum og stækka 
pall. 

Íbúðirnar í Reykjavík hafa slegið í gegn og bið ég dvalargesti um 
að virða umgengisreglur í einu og öllu. Við erum í sambýli við fólk 
sem býr þarna allt árið og þurfum að gæta að samskiptum. Ekki má 
vera með gleðskap eftir kl. 23:00. Göngum því vel um og sýnum 
gott fordæmi.

Að lokum vil ég vinsamlega benda félagsmönnum og gestum 
þeirra á að ganga vel frá öllu í öllum húsum félagsins við brottför, 
henda rusli, loka öllum gluggum og ganga úr skugga um að allar 
hurðar séu læstar.

Með haustkveðju,
Linda Björk Hrafnkelsdóttir,

umsjónarmaður orlofshúsa VM.

Fróðleikur og ábendingar varðandi orlofshús félagsins: 

Ágætu félagsmenn!

GoGGur
ú t G á f u f é l a G

t
Sími 7 700 895

blikkmot@blikkmot.is

Vélsmiðjan og Mjölnir

Golfmót VM var haldið 10. ágúst síðastliðinn í afleitu veðri á 
Keilisvelli á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði. Þátttakendur í móti 
VM voru nánast einu kylfingarnir sem sáust á vellinum og segir 
það kannski mest um veðrið.  

Golfmeistari VM árið 2012 er Baldvin Agnarsson og hlaut 
hann hinn veglega farandbikar VM til varðveislu fram að næsta 
golfmóti VM 2013. Golfnefnd VM sá um undirbúning og fram-
kvæmd mótsins.

Eftirfarandi úrslit urðu í lok móts.
Punktakeppni.   
   1. sæti:  Baldvin Agnarsson           32 punktum
   2. sæti:  Sigurður Karlsson            29 punktum
   3. sæti:  Sigurbjörn Theódórsson   28 punktum

Höggleikur
   1. sæti:  Hinrik Árni Bóasson        92 höggum
   2. sæti:  Halldór Ingi Lúðvíksson   95 höggum
   3. sæti:  Sigurður Óli Guðnason     95 höggum

Golfmót VM fór fram 10. ágúst á Keilisvelli á Hvaleyrarholti:

Baldvin Golfmeistari VM 
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Kjararáðstefna 
VM 2012
2. og 3. nóvember 2012 á Hótel Selfossi

Fyrri dagur - föstudagur 2. nóvember

n 11:00 Rúta frá VM -Stórhöfða 25 

n  12:00 Skráning þátttakenda

n 13:00 Ráðstefnan sett 

n 13:10 Erindi um stöðu samræmdar launastefnu á vinnumarkaðinum.

– Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ

– Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri SA

– VM

n 14:10 Kaffihlé

n 14:20 Pallborðsumræður um erindin

n 15:30 Kaffihlé

n 15:50 Erindi frá Dansk Metal

– Erik Back Wiberg forhandlingssekretær

n 16:20 Fyrirspurnir og umræða um erindi Dansk Metal.

Kvölddagskrá:

n 19:00 fordrykkur

n 19:30 Kvöldverður með mökum

Síðari dagur - laugardagur 3. nóvember

n 09:30 Dagskrá hefst

n 09:35 Erindi frá norska vélstjórafélaginu (DNMF)

– Odd Rune Malterud - Fagsjef

n 10:10 Kaffihlé

n 10:30 Umræður og fyrirspurnir um erindi frá norska vélstjórafélaginu 

n 12:00 Matarhlé

n 13:00 Kjaramál VM - kynning á kjararáðstefnu VM 2013

n 13:30 Vinnuhópar skipaðir

n 14:00 Almennar umræður um kjaramál VM

n 15:30 Ráðstefnuslit

Dagskrá fyrir maka verður 3. nóvember frá kl. 13:00 til 15:00

Þátttaka og gisting er félagsmönnum og mökum þeirra að kostnaðarlausu.

Fjöldi þátttakenda er takmarkaður. Skráning hjá gudni@vm.is,  skráning lýkur 

þann 10.  október.  

Þann 29. ágúst 2012 var skrifað undir kjarasamning milli Sjó-
mannasambands Íslands, Farmanna og fiskimannasambands Ís-
lands og VM Félags vélstjóra og málmtæknimanna annars vegar 
og Landssambands smábátaeigenda hins vegar, um kaup og kjör 
sjómanna á smábátum. 

Samningurinn  gildir til 31. janúar 2014.
Fram til þessa hefur ekki verið í gildi kjarasamningur fyrir sjó-
menn á smábátum, enda var það svo lengi framan af að eigend-

ur réru einir á bátum sínum. Á seinni árum hafa bátarnir aftur á 
móti stækkað og algengara er að launamenn séu á þeim. 

Með gerð kjarasamnings eru lágmarkskjör á bátunum skil-
greind og sjómenn á bátunum slysatryggðir á sama hátt og sjó-
menn á stærri skipum.

Viðræður milli aðila höfðu staðið yfir í nokkurn tíma en voru 
undir stjórn Ríkissáttasemjara frá því í maí á þessu ári. 

Aðilar gerðu með sér samning árið 2007, en sá samningur var 
felldur í atkvæðagreiðslu.  

Kjarasamningur við Lands-
samband smábátaeigenda

Lágmarkskjör á smábátum eru nú skilgreind og sjómenn slysatryggðir:

ný heimasíða VM
Undanfarið hafa starfsmenn VM unnið að endurgerð heimasíðu 
félagsins. Nýja heimasíðan er unnin með vefumsjónarkerfi frá 
fyrirtækinu Outcome hugbúnaður ehf, sem hannaði útlit nýju 
síðunnar og mun jafnframt vista hana. Outcome hefur verið 
félaginu innanhandar við framkvæmd rafrænna kosninga og 
kannana. Við gerð heimasíðunnar og hönnun á útliti er mikil 
áhersla lögð á flýtileiðir, þannig að þær upplýsingar sem mest 
er leitað eftir fáist með sem fæstum músarsmellum. Ýmsar 
nýjungar hafa komið fram frá því núverandi heimasíða félags-
ins var gerð, bæði hvað varðar möguleika sem ekki voru áður 
og framsetningu efnis. Þannig verða upplýsingar um orlofshús 
myndrænni en áður og við hvert hús verða krækjur á landakort 
og veðurspákort. Félagið mun í framtíðinni leggja meiri áherslu 
á samskiptamöguleika sem felast í stuttum fréttabréfum sem 
senda má rafrænt á þá sem skrá sig á  póstlista. Félagsmenn og 
þeir sem áhuga hafa á að fylgjast með félaginu eru því hvattir til 
að skrá sig á póstlista.

 Áætlað er að nýja síðan verði tekin í notkun fyrri hluta næsta 
mánaðar. Það er von okkar að nýja síðan falli félagsmönnum sem 
og öðrum lesendum vel í geð og að hún uppfylli þær kröfur og 
væntingar sem gerðar eru til heimasíðu félagsins.
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Garðar Garðarsson, skrifar um heimildarmyndina Útkall Alpha. 

Þann 22. desember 2011 kom út heimildarmyndin Útkall Alpha. 
Markmið myndarinnar var að vekja athygli á mikilvægi þess að 
þyrlusveit Landhelgisgæslunnar sé vel útbúin. Landhelgisgæsl-
an sinnir meðal annars björgunar- og leitarstörfum innan 200 
sjómílna landhelgi Íslands. Stærð svæðisins er um 1.800.000 
ferkílómetrar.

Þegar ráðist var í verkefnið voru hér einungis tvær þyrlur til 
taks og önnur þeirra, TF-LÍF, var á leið í viðhaldsskoðun erlend-
is og gert var ráð fyrir því að hún yrði frá í allt að fjóra mánuði. 
Vegna öryggis þyrluáhafna þurfa 2 þyrlur að fara í loftið ef farið 
er lengra frá landi en 20 sjómílur.

 Engin lausn var í sjónmáli og því leit út fyrir að einungis yrði 
ein björgunarþyrla á landinu. „Útkall Alpha“ fékk töluverða um-
fjöllun í fjölmiðlum, ásamt því að margir tjáðu sig um hana. 

Þann 5. febrúar lenti TF-SÝN á Reykjavíkurflugvelli og í dag 
hefur LHG þrjár þyrlur til umráða.

Hálfnað verk þá hafið er, en í umræddri heimildarmynd töl-
uðu áhafnarmeðlimir þyrlusveitar LHG um tafir sem þeir verða 
gjarnan fyrir í umferðinni á leið sinni út á flugvöll þegar um svo-
kölluð ALPHA útköll er að ræða, en í þeim tilvikum getur verið 
um líf og dauða að tefla og hver sekúnda getur skipt miklu máli. 
Þeir hafa iðulega fengið fingurinn frá öðrum ökumönnum þegar 
þeir eru á leið í forgangsútkall. Um leið og þyrla er klár til flug-
taks breytist forgangur þeirra, hann er algjör í lofti.

Sú umræða um að starfsmenn þyrlusveita LHG fái blá for-
gangsljós hefur skotið upp kollinum reglulega á síðustu miss-
erum.

Í september árið 2004 ákvað dómsmálaráðuneytið í samráði 
við Landhelgisgæsluna og lögreglu að starfsmenn þyrluáhafna 
fengu rauð blikkljós í bifreiðar sínar. Rauðu ljósin eru ekki eig-
inleg forgangsljós, heldur beiðni um tillitssemi annarra öku-
manna. Þar sem ekkert er til um notkun slíks búnaðar í umferð-
arreglum eða reglugerðum hafa rauðu ljósin oft valdið ruglingi í 

umferðinni og hefur notkun þeirra að mestu lagst niður  í neyð-
artilfellum.

Margir starfsmenn þyrluáhafna hafa óskað eftir því að fá blá 
forgangsljós og hljóðmerki sem fólk þekkir og veit hvað þýðir 
þegar neyðaratvik á sér stað í ALPHA útköllum. 

Markmið Gæslunnar er að hafa fullmannaða vakt út á flug-
velli allan sólahringinn, en eins og staðan er núna, er raunin 
ekki sú. Slíkt kostar mikla fjármuni og á meðan staðan er eins 

fá fingurinn  
á landi en  
forgang í lofti

og hún er í dag verður að tryggja að öryggi sjómanna og annarra 
vegfarenda sé ekki ógnað vegna umferðarþunga eða annarra 
tafa í umferðinni í Reykjavík. Slíku skýtur hreinlega skökku við, 
sérstaklega í ljósi þess að heimild er til staðar fyrir notkun á for-
gangsljósum í bifreiðum í einkaeign í reglum um neyðarakstur 
nr. 643/2004.

Það er mjög undarlegt, vægt til orða tekið, að sjómenn búi 

einir við þær að stæður að þeir aðilar sem eru oftast hvað best 
búnir og með góða þjálfun hafi ekki hafa forgang alla leið, ef  
skjótrar aðstoðar er þörf. Ekki þýðir að hringja í 112 og óska eftir 
sjúkrabíl á Halann eða Rauða torgið. Þá þarf þyrlur.

Verum upplýst og krefjumst þess að þyrlusveit LHG fái for-
gangsljós í bifreiðar sínar.

http://www.kgb.is/utkall-alpha/

Þegar ráðist var í verkefnið voru hér 
einungis tvær þyrlur til taks og önnur 
þeirra, TF-LÍF, var á leið í viðhalds-

skoðun erlendis og gert var ráð fyrir því 
að hún yrði frá í allt að fjóra mánuði. Vegna öryggis 
þyrluáhafna þurfa 2 þyrlur að fara í loftið ef farið er 
lengra frá landi en 20 sjómílur.
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Aldrei er góð vísa of oft kveðin og því viljum 
við minna á öflugan sjúkrasjóð VM

EFTiRFARANdi STyRKiR ERu í boði FyRiR SjóðSFéLAGA:

SJÚKRAÞJÁLFUN  ENDURHÆFING  FERÐASTYRKIR
DVALARSTYRKIR  DÝR LÆKNISAÐGERÐ SJÓNGLER
STOÐTÆKI  HEYRNARTÆKI  MEÐFERÐ Á HEILSUSTOFNUN
FRJÓSEMISMEÐFERÐ ÆTTLEIÐING  FORVARNARSTYRKIR
ÚTFARARSTYRKUR LÆKNISÞJÓNUSTA  HEILSURÆKT

Nánari útlistun á styrkjum og dagpeningum er að finna 
á heimasíðu VM og hjá skrifstofu félagsins.  Greiðsla alls 
kostnaðar sjóðsfélaga er sbr. gr. 2.3 í reglugerð sjúkrasjóðs 
VM.

Við viljum hvetja félagsmenn til að nýta sér styrkina og ef 
einhverjar spurningar vakna eða ábendingar um hvað betur 
mætti fara þá viljum við endilega heyra hvernig VM getur 
þjónustað félagsmenn sína betur 

Reglur um leigu á íbúð Sjúkrasjóðs VM til félagsmanna.
Íbúð Sjúkrasjóðs skal ávalt hafa forgang til útleigu fyrir félags-
menn sem þurfa afnot af henni vegna veikinda eða slysa hans 
eða nánustu fjölskyldu. 
Forgangur að íbúðinni skapast ekki fyrr en um sannarleg veik-
indi er að ræða, minniháttar læknisaðgerðir og ferðir félags-
manna til lækna teljast ekki veikindi fyrr en vottorð um veik-
indi er komið fram. 

Leigutími getur orðið allt að 30 dagar í einu. 
Hafi félagsmenn ekki nýtt sér afnot af íbúðinni vegna veik-
inda á þriðjudegi, er orlofssjóði heimilt að setja íbúðina í al-
menna helgarleigu. 
Orlofssjóður sér um rekstur og útleigu íbúðarinnar og er 
verðskrá í samræmi við aðrar orlofsíbúðir.
Reglur um útleigu skulu endurskoðaðar eftir ár.

ViSSiR ÞÚ Að SjÚKRASjóðuR VM Á íbÚð!     
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Hin árlega sumarferð eldri félagsmanna VM og maka var farin 
miðvikudaginn 27. júní og var hún með hefðbundnu sniði.

Farið var um Suðurland
Lagt var af stað um kl. 9:00 að morgni frá húsi félagsins að Stór-
höfða 25 í tveimur rútum með 100 manna hóp og var veður 
þokkalegt. 

Ekið var sem leið liggur austur fyrir fjall og var stutt stopp á 
Hvolsvelli, þaðan var síðan ekið um Fljótshlíð og var þá komið 
hið besta veður, sólskin og nánast  heiðskýrt og síðan áfram að 
Skógasafni.

Á Skógasafni var tekið á móti hópnum af staðarleiðsögumanni 
sem fór með hópinn um safnið og skýrði gestum frá hinum ýmsu 
munum og tækjum, og gerði hann það mjög vel. Safnið sjálft er 
mjög áhugavert og vel upp sett.

Þaðan var síðan ekið til Víkur í Mýrdal  þar  sem hádegisverður 
var snæddur í Víkurskála. Eftir hádegisverðinn settist fólkið út í 
blíðviðrið og naut þess að geta teigt úr sér og rætt saman.

Frá Vík var síðan haldið heim á leið en fyrst var haldið niður í 
Reynisfjöru og  gengið um fjöruna í góða stund í blíðunni.

Frá Reynisfjöru var haldið heim á leið með stuttu stoppi á 
Hvolsvelli, komið var á Stórhöfðan um kl.17:00. 

Almenn ánægja var með ferðina og þótti hún takast vel.
Samantekt: Vignir  Eyþórsson, starfsmaður VM.

Ferð eldri félaga og  
maka um Suðurland 

Árleg sumarferð eldri félagsmanna VM þótti takast vel:

sjomannaheilsa.is

Hvað er raunfærnimat? Það er, eins og orðið segir, MAT á þeirri 
FÆRNI sem viðkomandi hefur í RAUN. Alla jafna tölum við ekki 
um raunfærni okkar en samt er þetta dýrmætasta færni okkar. 
Í dag gefst kostur á að kortleggja þessa færni og fá hana metna 
til eininga inn í almenna skólakerfið.

Fyrir hvern er raunfærnimat? Það er fyrir einstaklinga 
sem hafa ekki lokið sveinsprófi eða lokaprófi í sínu fagi en eru 
orðnir 25 ára og hafa unnið við það í 5 ár eða lengur og langar 
að ljúka námi sínu.  

Raunfærnimat iðngreina hefur verið í boði hjá IÐ-
UNNI fræðslusetri síðan 2007 og nú eru 18 greinar 
í boði þar. Iðngreinarnar eru: bifvélavirkjun, 
bifreiðasmíði og bílamálun, húsasmíði, 
pípulagnir, málaraiðn og múraraiðn, mat-
reiðsla, framreiðsla, bakaraiðn, kjötiðn, 
kjötskurður og matartækni, blikksmíði, 
rennismíði, stálsmíði, vélstjórn og vél-
virkjun og hársnyrtiiðn.

Þátttakendur í raunfærnimati hafa 
öðlast færni og þekkingu á vinnumark-
aðnum sem vert er að skoða, styrkleikar 
innan fagsins eru kortlagðir og færnimappa 
unninn. Viðkomandi vinnur náið með náms- og starfsráðgjafa 
að undirbúningi fyrir matssamtal en þar fara fagaðilar yfir 
stöðu hvers og eins. Eftir raunfærnimatið leiðbeinir náms- og 
starfsráðgjafi þátttakanda um næstu skref sem í öllum til-

fellum er skólaganga hvort sem það er í almennum 
greinum eða faggreinum og einnig er námssamning-
ur hvers og eins skoðaður þegar það á við.

Í dag hafa 1007 farið í raunfærnimat og um 60% 
þeirra hafa lokið sveinsprófi eftir það. Ef þú eða einhver 

í kringum þig hefur áhuga og vilja til að ljúka námi sínu 
hafið þá samband við IÐUNA fræðslusetur og fyrir nánari upp-
lýsingar skoðið:  www.idan.is/raunfaernimat 

Raunfærnimat er þátttakendum að kostnaðarlausu.
Allir velkomnir – engin skuldbinding.

Um þúsund manns hafa lokið raunfærnimati og 60% þeirra lokið sveinsprófi:

Raunfærnimat iðngreina



Alþýðusamband Íslands hefur kynnt þau málefni sem verða tek-
in fyrir á 40. þingi ASÍ og eru þau unnin með hliðsjón af niður-
stöðum rýnifundar miðstjórnar sambandsins frá því fyrr á þessu 
ári. Það voru einkum þrír stórir málaflokkar sem voru ræddir á rý-
nifundinum og verða teknir fyrir á komandi þingi;  atvinnumál, 
húsnæðismál og lífeyrismál. Hér fyrir neðan má sjá nánari útlist-
anir á málaflokkunum þremur eins og þeir voru ræddir á rýnis-
fundi ASÍ ásamt tillögum að forvinnu sem nú er í fullum gangi.  

Atvinnumál
Á síðasta ársfundi ASÍ voru atvinnumálin m.a. til umræðu og ým-
islegt sem kom fram þar sem sambandið þarf að byggja á núna. 
Það ætti að vera í forgangi að byggja upp og efla atvinnulífið og 
nýta þau tækifæri sem þar eru, en atvinnuuppbyggingin hefur 
ekki gengið eftir í samræmi við það sem vænst var. Huga þarf 
sérstaklega að „grænu hagkerfi“, grænni  atvinnuuppbyggingu 
og mikilvægi rammaáætlunar verndun og auðlindanýtingu og 
skoða þetta í samhengi við íslenskan vinnumarkað.  Mikilvægt 
er að fjalla um forsendur nýsköpunar og skoða samhengi milli 
menntastefnu, atvinnuuppbyggingar og vinnumarkaðsúrræða. 
Mikilvægt er að efla úrræði fyrir atvinnuleitendur og taka áfram 
þátt í tilraunaverkefnum þar að lútandi.  

Nálgun að málaflokknum: 
n Skilgreina vel íslenska vinnumarkaðs- og samfélagsmódelið.
n Hvernig er staðan á vinnumarkaði? – hvar eru vaxtabroddarnir? 
n Hvaða tækifæri eða erindi eigum við Íslendingar í græna hag-
kerfinu? Hvaða skilyrði þarf til að nýta þessi tækifæri?

Húsnæðismál
Tryggja þarf  búsetuöryggi og auðvelda fólki að fjárfesta í hús-
næði. Jafnframt þarf að skoða mismunandi búsetuform og úr-
ræði. Sérstök áhersla þarf að vera á fjármögnun ungs fólks og þá 
erfiðleika sem það stendur frammi fyrir vegna takmarkaðs að-
gangs að lánsfé. Húsnæðiskerfið er hrunið og húsnæðisskuldir 
heimilanna hafa aukist.  

Nálgun að málaflokknum:
n Hvað má læra af öðrum þjóðum varðandi húsnæðiskerfið. 
n Hvernig tryggjum við heimilunum óverðtryggð húsnæðislán án 
stökkbreytinga?
n Hvaða lausnir hafa verið búnar til í húsnæðismálum og hvernig 
hafa þær virkað?

Lífeyrismál
Umræðan í þjóðfélaginu er á villigötum. Mikilvægi málaflokksins 
er ótvíræð og verja þarf lífeyrissjóðina og lífeyrisréttindi launa-
fólks gagnvart ríkisvaldinu sem sífellt ásælist þá fjármuni sem 
þar eru, í gegnum tekjutengingar og nú síðast skattlagningu. 
Jafnan þarf að jafna lífeyrisréttindi, draga úr tekjutengingu/frí-
tekjumarki, gæta jafnræðis og byggja upp sanngjarnt kerfi til 
framtíðar. Á hvaða grundvallarhugmyndum eigum við að byggja 
lífeyriskerfið? Eigum við að fara til baka til gegnumstreymiskerf-
is og almannalífeyris? Á að færa fjölskyldu- og örorkulífeyri til 
ríkisins? Er líklegt að ríkið verði með tekjutengdan fjölskyldu- og 
örorkulífeyri? 

n Nálgun að málaflokknum:
n Samræmd lífeyrisréttindi fyrir alla.
n Tengsl lífeyris og almannatrygginga - endurreisa frítekjumark-
ið – hvað kostar það? 
n Skoða stöðu séreignarsparnaðar og hlutverk hans í sveigjanleg-
um starfslokum – eru allir með?

Styttist í 40. ársþing ASÍ
40. þing ASí 2012 á Hótel Nordica 17. – 19. október:
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Frístund
krossgátu-

blað
(c)

SVEIA
SKYLD-

UST
KOMM-

ÓÐA DREIF SKJAL BRENNA
UM-

BEÐINN SVARA

MEIN SVERFA

1

AUM
AÐ BAKI

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

NASLS-
INS

SKYN-
FÆRI

VIRÐA
--------------
TELURÐU

ÞORNA
--------------

BÍÐA

2
SORTA

HÖGG STILK KEYR

STÍFT
--------------

LJÓS-
LESA

SÆDÝR
--------------
GJALD-
MIÐILL

SULLAST

HÆR-
INGUR

--------------
SKÆRIR

LEIK
--------------

ÖRN

SAURG-
AST

ERNINA
--------------
TRJÓN-
URNAR

SKÁN
HINNAR

--------------
ÁSÝND

3
ARKI MISSIÐ

KVÍÐ-
ANDI

ÁRÁS
--------------
ÁSYNJU

DISKANT
LYKILL

KÖNN-
UNAR-
FERÐ

ÁNÆGJ-
UNNI

--------------
RÖDD

GOÐ
--------------

FÚI

GERÐAR

STRAUM-
UR

--------------
GREINAR

ELD-
STÆÐI

--------------
FJÆR

BÓK-
STAFUR

HJÚPINN
--------------
LIPURÐ

KLAFI
--------------
STÖÐUGT

NAFNBÓT
SKÝLIÐ

--------------
BORANNA

PÍPA
ÆFÐAN

--------------
BLÁSTUR

FORNAFN
--------------

BINDA

4
LYFTI HRIFSA

REYKUR

MEST
LITAÐ

--------------
EINING

Í ÆSKU
--------------

ÞURS

ÚT

ELD-
STÆÐIN

--------------
EYKTA-
MARK

5

BLÍÐUR
--------------

FRÁ

FUGL
--------------

Í LOFTI

Í GOLFI
--------------

TIL

HELLI

6
OFNAR

SPÓNA-
MATUR

SK.ST.
TITILS

TENGD-
ARA BREYTTA

VM krossgátan

Sendu lausnarorðið á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi.  
Dregið verður úr innsendum lausnum 31. október. Í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum VM.

Lausnarorð síðustu krossgátu var: BARNABARN. Vinningshafi var: Gylfi Jónsson og óskar VM honum til hamingju.
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Við bjóðum 
fyrirtækjum 
sérþekkingu

islandsbanki.is  |  Sími 440 4000

Við bjóðum
góða þjónustu

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

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

Þekking sprettur af áhuga.

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

Magnús er útibússtjóri hjá Íslandsbanka.


