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Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður:  

Guðmundur ragnarsson

Ritstjóri: sigurjón M. egilsson

Prentun: oddi

VM - Félag vélstjóra  
og málmtæknimanna

stórhöfða 25

110 reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

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

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

Stjórn VM skipa:

Guðmundur ragnarsson, formaður

samúel Ingvason, varaformaður

Heimir V. Pálmason

Guðmundur Helgi Þórarinsson

andrés Bjarnason

jón jóhannsson

Guðmundur sigurvinsson

sævar Örn Kristjánsson

friðrik Björgvinsson

28

36

18
44

Öryggismál sjómanna
VM hefur beitt sér að fullu í að 

halda umræðunni um kaup á 

þyrlum fyrir Landhelgisgæslu  

Íslands lifandi. ástæða þess er 

sú að án þyrlurekstrar LHG verða 

öryggismál sjómanna ekki tryggð 

með ásættanlegum hætti.

Vélstjóri í 37 ár
tímarit VM ræðir við Þór steingríms-

son, fyrrverandi vélstjóra hjá Land-

helgisgæslunni, en hann var til sjós 

á togurum og varðskipum í hartnær 

fjóra áratugi.

Undirbúningur  
fyrir kjarasamninga
Guðmundur Þ. ragnarsson, for-

maður VM, skrifar um endurnýjun 

næstu kjarasamninga og spennandi 

tilraun VM þar sem vonast verður 

eftir virkri þátttöku félagsmanna.

Framleiða flottroll  
á Kanaríeyjum
tor-net sérhæfir sig í framleiðslu 

á flottrollum og sendir nýjar 

útfærslur af veiðarfærum í til-

raunatanka erlendis. nýverið 

opnaði fyrirtækið netaverkstæði 

á Las Palmas á Kanaríeyjum.
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Afgas og ketilker�
Sóthlið
Soot remover

Afgas og ketilker�
Vatnshlið
OBWT-3 Organic
OBWT-4 Organic

Þilfar og skrokkur
Navalan rust
Converter
Rust remover

Þrif
Örhreinsir
Freyðigljái

Kjölfesta, sjór
Seaclean
Navalan 402

Eimarar
Liquivap
Descaling liquid

Vélarúmsbotn
Unclean break

Kælivatn véla
NCLT
Colorcooling

Loftkælir
( túrbína )
Air cooler cleaner

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

E F N A V Ö R U R

 skipavörur og varahlutaþjónusta

����������������������

> 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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Veiðikortið 2012

Félagsmenn Vm geta nú fengið Veiðikortið 2012 á skrifstofu félagsins. 

Félagsmönnum býðst kortið á sama verði og í fyrra, eða á 3.000 kr. 
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Pistill formanns
Í upphafi pistilsins vill ég koma eftirfarandi at-
hugasemdum á framfæri. Í blaðinu er svargreinar 
frá ÍaV vegna greinar sem var í síðasta tölublað 
tímarits VM um tónlistarhúsið Hörpu. Í grein ÍaV 
er sett fram þeirra sýn á bygginguna og frágang 
Hörpunnar, sem breytir ekki skoðun þeirra, sem 
tjáðu sig um húsið og framkvæmdina í síðasta 
tölublaði tímarits VM.

Það eru hinsvegar hörmuð notkunin á hug-
takinu ,,Made in China, sem greinarhöfundar ÍaV 
reyna að draga alla athyglina að, frá umfjöllun 
um húsið sjálft. Þessi framsetning var ekki sett 
fram til að tala niðrandi um þessa þjóð. Hins veg-
ar er það þannig að stundum þarf að nota stór orð til að vekja at-
hygli á vandamálum  eins og komið er inn á í greininni, hvað Ís-
lensk fyrirtæki hafi látið vinna mikið af verkefnum erlendis, þó 
svo að íslensk fyrirtæki hafi verið með lægsta tilboðið í verkið.

Í blaðinu er kynntur grunnur að verkefnaáætlun um að kjara-
mál félagsmanna VM verði skoðuð, farið í að skilgreina og for-
gangsraða þeim verkefnum og því fyrirkomulagi sem VM ætlar 
að hafa, í aðkomu félagsins við endurnýjun kjarasamninga 2014. 
Við förum í þessa vinnu undir slagorðinu ´´ Kjarastefna VM 
2014 á forsenduM VM,, auðvita eru blikur á lofti hvort gild-
andi kjarasamningar muni halda út samningatímann, það verð-
ur þá að taka á því þegar að því kemur. Þetta er mjög spennandi 
og metnaðarfullt verkefni sem ætti að þjappa félagsmönnum 
VM samann og styrkja trúnaðarmanna og tengiliða net félags-
ins. Í nokkrum af þeim kjarasamningum sem við höfum verið að 
vinna í á þessu ári hefur það sýnt sig að góður undirbúningur og 
framsetning á kröfum og breytingum er að skila árangri.

aðalverkefni fagfélags eins og VM eru kjaramál og því á alltaf 
að vera að vinna í þeim, tímann   milli endurnýjunar kjarasamn-
inga á að nota vel í undirbúning.

endurskipulagning á rekstrinum og breyttar áherslur eru að 
koma fram með ýmsu móti. Þann 1. desember s.l hóf nýr starfs-
maður Guðni Gunnarsson störf hjá VM í Kjara- og menntadeild 

félagsins, með því að fjölga um einn starfs-
mann þar á að auka þjónustu við félagsmenn 
VM, trúnaðarmenn og tengiliði. VM hefur ver-
ið með starfsmann á skrifstofu félagsins á ak-
ureyri einn dag í mánuð frá því í haust og verð-
ur það áfram í vetur eins og auglýst er í blaðinu, 
það er ánægjulegt að segja frá því að þetta hefur 
mælst mjög vel fyrir hjá félagsmönnum VM fyr-
ir norðan. Haldið verður áfram á þessari braut að 
gera félagið sýnilegra nú þegar meiri tími gefst til 
þess meðan kjarasamningar eru í gildi, mér telst 
til að síðan í desember á síðasta ári hafi fulltrúar 

VM setið um 170 samningafundi vegna endurnýj-
unar allra kjarasamninga félagsins, fyrir utan fundi með samn-
inganefndum og félagsmönnum vegna samninganna. 

eftir grein um verðlagsmál á fiski í síðasta tölublaði tímarits 
VM hefur tekist að koma umræðu af stað um stöðu þessara mála 
og þá sérstaklega varðandi uppsjávarfiskinn. 

VM mun halda áfram að halda þeirri umræðu lifandi og kalla 
eftir því að þeim mörgu spurningum sem varpað hefur verið 
fram um þessi mál verði svarað. auk þess að sjómannafélögun-
um verði tryggð aðkoma að ákvörðun um fiskverð til sjómanna í 
þeim fisktegundum.

eins og kemur fram í blaðinu er mikið af jákvæðum hlutum í 
gangi hjá félaginu, við erum að fara að taka nýjar íbúðir í notkun 
í janúar á næsta ári. dagpeningar sjúkrasjóðs hafa verið hækk-
aði og tannlækningar gerðar styrkhæfar, auk þess sem réttindi 
eldri félagsmanna voru aukin á árinu.  áfram verður haldið í end-
urbótum á orlofshúsum félagsins á næsta ári og nýtt skipulag 
tjaldsvæðisins á Laugarvatni verður kynnt á næsta aðalfundi 
félagsins.

Ég óska félagsmönnum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og 
velfarnaðar á komandi ári. 

Jólakveðja,
Guðmundur Ragnarsson, formaður VM.

Ókeypis 
heyrnarmæling

Nýjustu heyrnartækin

Læknastö›in, Kringlunni • Sími 568 7777 • heyrnarstodin.is 
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frá  1. ágúst 2009 hefur VM, félag vélstjóra og málm-
tæknimanna, verið í samstarfi við VIrK starfsendur-
hæfingarsjóð. um er að ræða þjónustu við félagsmenn 
VM sem eru með skerta starfsgetu. Hlutverk starfs-
endurhæfingarsjóðs er að draga markvisst úr líkum á 
því að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna lang-
varandi veikinda. áhersla er lögð á að koma snemma 
að málum og viðhalda vinnusambandi einstaklingsins 
með virkni og öðrum úrræðum. Hlutverk ráðgjafans er 
að aðstoða fólk við að finna leiðir og lausnir vegna end-
urkomu til vinnu. Hann veitir aðstoð til að viðhalda eða 
byggja upp jákvæða sjálfsmynd og auka félagslega og 
líkamlega virkni. Lögð er áhersla á að einstaklingurinn 
setji sér raunhæf markmið og fái aðstoð við að finna 
leiðir sem henta getu sinni.

fjölmargir félagsmenn VM hafa leitað sér aðstoðar hjá und-
irritaðri en ástæðurnar eru jafn fjölbreyttar og þær eru margar. 
Þjónustan tekur því ávallt mið af aðstæðum hvers og eins.   Mik-
ilvægt er að viðkomandi sinni endurhæfingu sinni af alúð og 
ábyrgð til að árangur náist. Þjónusta ráðgjafa byggir á ákveðnu 
ferli sem felur í sér upplýsingaöflun og greiningu á stöðu og 
möguleikum eftir  verkferlum VIrK. Í framhaldi af þeirri vinnu 
er hægt að setja upp starfsendurhæfingaráætlun við hæfi. Þjón-

ustan gagnast þeim sem  eiga við heilsubrest að stríða 
sem hefur áhrif á vinnugetu og viðkomandi getur ekki 
sinnt starfi sínu vegna þess eða að um er að ræða fjar-
vistir frá vinnu vegna heilsubrests af andlegum eða lík-
amlegum toga.  Þjónustan er ætluð þeim sem hafa sett 
sér markmið að verða aftur virkir á vinnumarkaði eða 

auka þátttöku á vinnumarkaði svo fljótt sem verða má. Þjónust-
an stendur þeim til boða sem uppfylla ofantalin skilyrði. ef þú tel-
ur þig þurfa á aðstoð að halda endilega hafðu samband. 

Hægt er að fá upplýsingar um þjónustuna á skrifstofu VM eða 
hjá sigrúnu í síma 580-5228, einnig er hægt að senda tölvupóst 
á netfangið sigruns@rafis.is. frekari upplýsingar  um starfsemi 
VIrK og dæmi um reynslusögur þeirra sem notið hafa þjónust-
unnar  má finna á heimasíðunni www.virk.is. 

nauðsynlegt að viðhalda vinnusambandi
Samstarf VM og Virk Starfsendurhæfingarsjóðs:

Höfundur: 
Sigrún  
Sigurðardóttir, 
ráðgjafi í starfs-
endurhæfingu.

Hlutverk ráðgjafans er að aðstoða 
fólk við að finna leiðir og lausnir 
vegna endurkomu til vinnu. 

Hann veitir aðstoð til að viðhalda 
eða byggja upp jákvæða sjálfsmynd og auka 
félagslega og líkamlega virkni.

Nýr liðsmaður á kjara- og menntasvið VM
Guðni Gunnarsson hefur hafið störf á kjara- og menntasviði VM. Guðni er 
menntaður vélsmiður og hefur síðastliðin tólf ár starfað á vélaverkstæði rio 
tinto alcan í straumsvík. Þar gegndi hann einnig stöðu trúnaðarmanns fyrir 
VM. Guðni starfaði í undirbúningshóp að stofnun ungliðahreyfingar asÍ og 
er þar í stjórn. Hann hefur setið sem varamaður í stjórn VM en sagði sig úr 
henni þegar hann var ráðinn til starfa fyrir félagið.  

félagsmenn VM ættu að kannast við Guðna því hann prýddi forsíðu 3. 
tölublaðs tímarits VM árið 2010. Í blaðinu var fjallað um nám hans við Genf-
arskólann, sem er fjögurra mánaða félagsmálaskóli á vegum norrænu verka-
lýðshreyfingarinnar. Þar kynntist Guðni starfsemi alþjóðavinnumálastofn-
unarinnar og þeim grundvallarreglum og réttindum á vinnumarkaði sem 
hafa áunnist hjá stofnuninni. sú þekking mun án efa gagnast honum í starfi 
á kjara- og menntasviði VM. 

Launagreiðendur athugið!
Um áramótin mun sameinaði lífeyrissjóðurinn alfarið taka við 
allri innheimtu félagsgjalda fyrir Vm. 
Í dag sér sameinaði lífeyrissjóðurinn um innheimtu fyrir félags-
menn í landi en félagsmenn á sjó munu bætast við um áramót. 
með þessu erum við að koma til móts við þá sem kjósa að skila 
rafrænt. Við hjá Vm teljum mikilvægt að öryggi í meðhöndlun 
launaupplýsinga sé tryggt og því hvetjum við launagreiðendur 
til þess að nýta rafrænar sendingar úr launakerfi eða launa-
greiðendavefinn. á vefnum er hægt að ganga frá skilagreinum 
vegna félagsgjalda á skjótvirkan og auðveldan hátt.

Þeir launagreiðendur sem eru ekki nú þegar með aðgang að 
launagreiðendavef hjá sameinaða lífeyrissjóðnum geta sótt 
um með því að fara inn á heimasíðu sjóðsins,  www.lifeyrir.is og 
velja að fara á launagreiðendavefur / innskráning.
allar nánari upplýsingar um skil til sameinaða lífeyrissjóðsins 
er að finna á www.lifeyrir.is
eða á skrifstofu sjóðsins Borgartúni 30, sími 510-5000.
með bestu kveðju, 

 Starfsfólk VM – Félags vélstjóra og málmtæknimanna.

Öllum þykir okkur mikilvægt að 
finna til öryggis í lífinu. 
Dynjandi hefur verið leiðandi á 
sviði öryggisvara síðan 1954. 

Dynjandi örugglega fyrir þig!

ÖRUGGLEGA FYRIR ÞIG!

Skeifunni 3 - Sími: 588 5080 - dynjandi.is

ALLT FYRIR ÖRYGGIÐ

ÖRYGGISVÖRUR
ÖRYGGISINS VEGNA

Öllum þykir okkur mikilvægt að 
finna til öryggis í lífinu. 
Dynjandi hefur verið leiðandi á 
sviði öryggisvara síðan 1954. 

Dynjandi örugglega fyrir þig!

Stjórn og starfsfólk VM óskar félagsmönnum og fjölskyldum  

þeirra gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. 

Þökkum árið sem er að líða

Gleðileg jól!
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nýjar íbúðir VM í Mánatúni 3
VM festir kaup á þremur íbúðum í Reykjavík:

samkvæmt aðalfundarsamþykktum frá aðalfundi VM 26. mars 
2011, þar sem samþykkt var að kaupa fleiri íbúðir í reykjavík, 
hefur VM nú gengið frá kaupum á fjórum nýjum íbúðum.

sjúkrasjóður kaupir eina íbúð og á þá sjúkrasjóður VM þrjár 
íbúðir í reykjavík, fræðslusjóður kaupir eina og félagssjóður 
eina íbúð. 

Íbúðir VM í Mánatúni 3 verða settar í útleigu eftir 15. janú-
ar 2012. VM verður þá með 5 íbúðir í reykjavík fyrir félagsmenn 
sína utan af landi, sem þurfa að sinna erindum sínum á höfuð-
borgarsvæðinu, hvort sem það er vegna lækninga, endurmennt-
unnar eða annarra erinda. 

Íbúð félagsins í sólheimum hefur verið seld.
ein af þeim íbúðum sem er í eigu sjúkrasjóðs verður með for-

gangsaðgang fyrir félagsmenn vegna veikinda eða slysa og hef-
ur stjórn sjúkrasjóðs ákveðið eftirfarandi útleigureglur fyrir 
hana:

Reglur um leigu á íbúð  
Sjúkrasjóðs VM til félagsmanna.

n Íbúð sjúkrasjóðs skal ávallt hafa forgang til útleigu fyrir félags-
menn sem þurfa afnot af henni vegna veikinda eða slysa hans eða 
nánustu fjölskyldu. 

n forgangur að íbúðinni skapast ekki fyrr en um sannarleg veik-
indi er að ræða, minniháttar læknisaðgerðir og ferðir félagsmanna 
til lækna teljast ekki veikindi fyrr en vottorð um veikindi er komið 
fram. 

n Leigutími getur orðið allt að 30 dagar í einu. 

n Hafi félagsmenn ekki nýtt sér afnot af íbúðinni vegna veikinda á 
þriðjudegi, er orlofssjóði heimilt að setja íbúðina í almenna helgar-
leigu. 

n orlofssjóður sér um rekstur og útleigu íbúðarinnar.
 
n reglur um útleigu skulu endurskoðaðar eftir ár.

Íbúðirnar í Mánatúni 3 verða félagsmönnum VM til sýnis 
laugardaginn 14. janúar 2012 milli kl. 13:00 til 16:00.

Mánatún
Inngangur í íbúðirnar er af svölum  og öllum íbúðun-
um fylgja stæði í bílageymslu. Á lóðinni er leiksvæði 

með leiktækjum, setbekkjum og gróðurkerum.

Veiðivötn
Ertu að fá góða ávöxtun?
Kynntu þér kosti Einkabankaþjónustu Arion banka
  
    Virk stýring      Áhættudreifing
    Skattalegt hagræði     Þinn eigin viðskiptastjóri

Leitaðu til okkar í síma 444-7410 eða sendu tölvupóst á 
einkabankathjonusta@arionbanki.is og við aðstoðum þig 
við að finna hvað hentar þér og þínum markmiðum.

Hvað skiptir þig máli?

Einkabankaþjónusta Arion banka

Veiðivötn eru vatnaklasi á Landmannaafrétti, sem saman-
stendur af allt að fimmtíu vötnum, bæði smáum og stórum. 
Vötnin eru mörg sprengigígar sem mynduðust í Veiðivatna-
gosinu árið 1477. Mikil urriðaveiði er í vötnunum en einnig 
hefur bleikju fjölgað síðustu árin, sérstaklega í þeim vötnum 
sem eiga samgang við Tungnaá.
 

arionbanki.is – 444 7000

Okkar bestu jóla- 
og nýárskveðjur

11    desember 2011    tímarit VM 



12 13tímarit VM    desember 2011      desember 2011    tímarit VM 

Von VM að valdbeiting formanns  
mönnunarnefndar sé nú lokið.

Þann 21. nóvember s.l. kom úrskurður frá Innanríkisráðuneyt-
inu í kæru VM vegna ákvörðunar mönnunarnefndar skipa um 
fækkun vélstjóra á Brimnesi re-027 úr þremur í tvo, þar sem úr-
skurður nefndarinnar er felldur úr gildi.

Með þessari niðurstöðu er það von VM að valdbeiting for-
manns mönnunarnefndar, með þrýstingi frá fulltrúum LÍÚ í 
nefndinni, sé lokið. Þarna hafa verið viðhöfð vinnubrögð sem 
eru með ólíkindum. Öllum staðreyndum og rökum hefur verið 
ýtt út af borðinu og allt samþykkt sem LÍÚ hefur viljað.

VM mun fara fram á að öll mál er varða frávik frá mönnun 
fiskiskipa, sem nefndin hefur heimilað, verði tekin upp og ef 
ástæða er til felld úr gildi. Þetta er búið að standa lengi yfir, eða 
frá 2007 og fara meðal annars til umboðsmanns alþingis, til 
að kalla eftir kæruaðild VM fyrir hönd sinna umbjóðenda, sem 
ráðuneytið úrskurðaði líka um að VM hafi.

Mönnun vélstjóra á skipum er samkvæmt lögum nr. 30/2007 
um áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og 
annarra skipa. Í 12. gr. er kveðið á um í lið c. 3., að á skipi með vél-
arafl yfir 1800 kW skuli vera yfirvélstjóri, 1. vélstjóri og undir-
vélstjóri.

Það hefur verið erfitt að sitja undir málflutningi LÍÚ og þeirri 
afbökun á staðreyndum sem þeir hafa sett fram. Í málflutningi 
LÍÚ hefur ítrekað verið haldið á lofti þeirri hugmyndafræði að 
ef virkt aðvörunarkerfi sé í vélarúmi, þá sé það vaktfrítt þó svo 
vélstjórar gangi vaktir allan sólahringinn.

VM hefur verið opið fyrir því að taka upp viðræður um að 
mönnun fiskiskipa fari frekar eftir búnaði og verkefnum skipa 
heldur en heildarafli aðalvélar. sú umræða verður þá að vera á 
vitrænum nótum og út frá staðreyndum. Við áttum tvo fundi 
með LÍÚ um þessi mál árið 2008, en síðan hefur ekki orðið fram-
hald á þessum viðræðum, t.d. vegna stöðu þjóðmála og annarra 
verkefna.

ef takast á að ljúka þeirri vinnu verður að taka tillit til margra 
ólíkra þátta sem geta varðað mismunandi tækjabúnað í við-
komandi skipi. Það getur t.d. verið mjög ólík mönnunarþörf vél-
stjóra milli skipa þó þau séu jafn stór og með svipaðan búnað, 

Úrskurður mönnunarnefndar felldur úr gildi

hvort skipið er nýtt eða 25 ára eða eldra, o.s.frv. annað mál 
sem einnig er verið að bíða eftir, varðandi mönnun skipa, er 
reglugerð um framdrifsafl skipa sem siglingarstofnun úr-
skurðaði um í fyrra, þar sem allt afl sem hægt er að setja inn 
á skrúfu skal teljast framdrifsafl skips. 

Þegar sú reglugerð kemur munu kröfur um réttindi aukast 
á nokkrum skipum sem eru eingöngu með afl aðalvélar skráð 
sem framdrifsafl í dag.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM

Frá sjúkrasjóði VM
stjórn sjúkrasjóðs Vm samþykkti á 
fundi sínum 21. nóvember s.l. að hækka 
hámark sjúkradagpeninga í 600.000 
kr. Þannig að miðað við 90% er það 
540.000 kr., sem er 90.000 kr. hækkun 

frá því sem var og tekur þessi hækkun 
gildi frá 1.nóv. 2011. næsta útborgun 
sjúkradagpeninga mun taka mið af 
þessum breytingum þar sem við á.
Einnig ákvað stjórn sjúkrasjóðsins 

að breyta styrk vegna lækniskostn-
aðar þannig að hann taki einnig tillit 
til tannlæknakostnaðar. Félagsmenn 
geta því nýtt þennan styrk betur en 
áður.
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Helstu tækniupplýsingar varðskipsins Þórs:

HaNNað  
Með þarfir 
ÍsleNdiNga 
Í Huga

n Lengd: 93,8 m
n Breidd: 16,0 m
n Hæð: 32 m
n Mesta djúprista: 5,8 m
n Brúttótonn: 3.920

ALMeNNT
n Ganghraði: 19,5 hnútar
n Flokkun ísstyrkingar: 1 B
n Áhöfn/björgunarbúnaður: 18/48
n Dráttargeta: 120 T

TANkA oG LeSTARRýMi
n Þilfar, laust rými: 300 m2
n Lestarrými: 400m2
n eldsneyti: 1118 m3
n Ferskvatn: 298 m3
n eldsneyti/glatolía: 268 m3
n Glatolía (oRo): 407 m3
n Ballest (sjór): 839 m3
n Þyrlueldsneyti: 56 m3

BjöRGuNARBÚNAðuR
n MoB bátur: 2 x Norsafe Magnum 
750 Min. hraði 35 hnútar.
n Davit: Mc.Gregor
n Björgunarbátar: 6 x Viking 25 
manna

VéLAR – RoLLS-Royce MARiNe
n Aðalvélar: 2x4500 kW.
n Ljósavélar: 4x550 kW.
n Neyðar og hafnarvél: 180 kW.
n Ásrafalar: 2x1600 kW.
n Gírar aðalvéla eru með kúplingu 
við skrúfuás þannig að hægt er 
að nota ásrafala og hafa skrúfur 
útkúplaðar.
 Framhald á næstu síðu

TækNiupplýsiNgar VarðskipsiNs:
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Varðskipið Þór sigldi sjö þúsund kílómetra á leið sinni frá asm-
ar skipasmíðastöðinni í Concepcion í Chile til Íslands. á næstu 
mánuðum mun skipið sinna mikilvægum verkefnum á sviði fisk-
veiðieftirlits, auðlindagæslu, löggæslu, leitar og björgunar. Koma 
skipsins hefur að sögn Landhelgisgæslunnar mikla þýðingu fyrir 
öryggismál sjómanna og vöktun hafsvæðisins í kringum landið. 
notkunarmöguleikar varðskipsins eru fjölmargir og það er hann-
að með þarfir Íslendinga og framtíðaráskoranir á norður-atlants-
hafi í huga. tímarit VM kynnti sér helstu tækniupplýsingar skips-
ins.

Dráttarskip með meiru
einn helsti kostur varðskipsins er öflugur dráttarbúnaður þess, 
en skipið hefur alla eiginleika dráttarskips. Varðskipið er með 120 
tonna dráttargetu og getur dregið stærstu gas- og olíuskip þegar 
aðstæður eru skaplegar. til samanburðar eru gömlu varðskipin, 
týr og Ægir, einungis með 56 tonna dráttargetu. Í upplýsingum 
sem finna má á heimasíðu Landhelgisgæslunnar segir að snún-
ingspunktur dráttarvírs sé fyrir framan stýri og skrúfur, og því 
auðvelt að breyta stefnu varðskipsins þegar verið er að draga 
mikið stærri og þyngri skip. 

Hlaðið aukabúnaði
Þór býr yfir öflugum búnaði til að berjast við eld um borð í öðru 
skipi og er með kraftmiklar vatnsbyssur sem eru tengdar við 
stóra tanka. svipaður búnaður var einnig til staðar í eldri varð-
skipunum, en hann var ekkert í líkingu við þann sem fyrirfinnst 
í nýja varðskipinu. 

Varðskipið er með sérstakan þyrlueldsneytisbúnað sem ger-
ir því kleift að gefa þyrlum á flugi eldsneyti. að auki býr það yfir 
öflugum olíuhreinsunarbúnaði. Í skipinu er fjölgeislabúnaður 
sem nota má við neðansjávarleit og dýptarmælingar og á þilfari 
skipsins er pláss fyrir sex gáma. einnig er varðskipið sérstaklega 
styrkt fyrir erfiðar siglingar í gegnum ís. 

að lokum er varðskipið með mikla sjóhæfni og getur farið af 
stað með töluverðum hraða ef eitthvað kemur upp á. Þegar um 
björgunaraðgerðir er að ræða er hægt að halda skipinu stöðugu 
með svokölluðum „dynamic position“ búnaði. 

Varðskipið er með sérstakan þyrluelds-
neytisbúnað sem gerir því kleift að 
gefa þyrlum á flugi eldsneyti. Að auki 

býr það yfir öflugum olíuhreinsunar-
búnaði. Í skipinu er fjölgeislabúnaður sem nota má 
við neðansjávarleit og dýptarmælingar og á þilfari 
skipsins er pláss fyrir sex gáma. Einnig er varð-
skipið sérstaklega styrkt fyrir erfiðar siglingar í 
gegnum ís. 

Til hamingju með nýtt 
og öflugt varðskip

rolls-royce.com  •   hedinn.is

Varðskipið Þór er Rolls-Royce hönnun og allur aðal vélbúnaður er frá Rolls-Royce.
Héðinn er stoltur þjónustuaðili fyrir Rolls-Royce búnað hér á landi.
 
Við óskum íslenskum sæfarendum til hamingju með þennan glæsilega farkost 
sem ber höfundum sínum fagurt vitni.
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Spennandi tilraun þar sem vonast er til að virkja félagsmenn:

nú þegar rykið er farið að setjast eftir efnahagshrunið og allt 
sem því fylgdi varðandi endurnýjun kjarasamninga, stöðuleika-
sáttmála og þann grunn sem aðilar vinnumarkaðarins töldu sig 
vera að gera með samræmdri launastefnu til að tryggja stöðu-
leika og frið á vinnumarkaði, þarf að huga að framtíðinni.

Það þarf strax að fara að huga að endur-
nýjun næstu kjarasamninga VM 2014 með 
skipulagðri vinnu. stefnt að því að VM verði 
búið að vinna alla sína undirbúningsvinnu 
haustið 2013 og komi á sínum forsendum 
að endurnýjun kjarasamninga 2014. Það 
hefur allt of oft verið þannig að ekki er far-
ið að undirbúa kjarasamningsmarkmið og 
kröfur fyrr en rétt fyrir viðræður og menn 
lenda svo í einhverri aðferðafræði sem aðrir 
marka og erfitt er að komast frá. 

Þessa vinnu ætlum við að framkvæma 
með tveimur öflugum kjararáðstefnum 
haustið 2012 og 2013. auk þess munu 

vinnuhópar vinna á milli ráðstefnanna í sínum málum.
Það er margt sem við þurfum ræða og kryfja varðandi að-

ferðafræði síðustu kjarasamninga. Við þurfum að skoða upp-
byggingu kjarasamninga okkar félagsmanna og reyna að sam-
ræma og fækka þeim. Vélstjórar á fiskiskipum þurfa að skoða 
verðlagsmál á fiski, á farskipum og öðrum skipum þurfum við að 
fá nýja kjarasamninga. Verkefnin eru mörg og þess vegna þarf 
að hefja þessu vinnu strax. Hún verður hins vegar ekki árang-
ursrík nema við náum að virkja félagsmenn í þessa vinnu. Við 
héldum kjararáðstefnu í aðdraganda kjarasamninga 2. október 
2010 og fengum mjög góða mætingu og menn voru áhugasamir 
um að leggja sitt af mörkum til að móta stefnu og áherslur um 
sín kjaramál. 

Ég hef tekið saman nokkra áherslupunkta sem við munum 
vinna út frá við undirbúning og framkvæmd kjaramála VM við 
endurnýjun kjarasamninga 2014, auk dagskrá fyrirhugaðra 
kjararáðstefna:

 Framhald á næstu opnu

kjarastefna VM 2014 á forsendum VM

Höfundur: 
Guðmundur 
Ragnarsson,  
formaður VM.

Stefnt að því að VM verði búið að vinna 
alla sína undirbúningsvinnu haustið 
2013 og komi á sínum forsendum að 

endurnýjun kjarasamninga 2014. Það 
hefur allt of oft verið þannig að ekki er farið að undir-
búa kjarasamningsmarkmið og kröfur fyrr en rétt 
fyrir viðræður og menn lenda svo í einhverri aðferða-
fræði sem aðrir marka og erfitt er að komast frá. 
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Nýir tengiliðir VM
á stjórnarfundi Vm 17. nóvember s.l. 
ákvað stjórn félagsins að breyta nafni á 
umboðsmönnum Vm á landsbyggðinni 
yfir í tengiliði Vm.

tveir félagsmenn hafa tekið við af frá-
farandi umboðsmönnum.
sverrir Þórhallsson hefur tekið við af 
torfa Friðfinnssyni á Höfn í Hornafirði.

Örn Friðriksson hefur tekið við af Frið-
riki Björgvinssyni í Vestmannaeyjum.
stjórn Vm þakkar þeim torfa og Friðriki 
fyrir góð störf fyrir félagið.

opnunartími skrifstofu VM á Akureyri 2012
starfsmaður Vm verður á skrifstofu félagsins á skipagötu 14 
eftirtalda daga fram á vor 2012:

n Þriðjudaginn 24. janúar 
n Þriðjudaginn 28. febrúar 
n Þriðjudaginn 27. mars 
n Þriðjudaginn 24. apríl
n Þriðjudaginn 22. maí

opnunartími er 09:00 til 16:00

Félagsmenn á norðurlandi athugið að á eftirtöldum  
dögum mun VM vera með stutta súpufundi í hádeginu 
milli 12:00 og 13:00

Hvetjum félagsmenn til að mæta og tengja sig við starfsfólk 
Vm.  sími: 462-6800

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

eins og framkvæmdaáætlunin er sett fram er þetta spennandi til-
raun og ég hef fulla trú á að við munum fá félagsmenn með okkur 
í þessa vinnu. ráðstefnurnar verði fjölsóttar og vinnuhópar verði 
virkir í þeirri vinnu sem þeim er ætlað að vinna milli ráðstefn-
anna.

Það er margt sem við þurfum að vinna úr varðandi kjarasamn-

ingana 2008 og 2011 og taka afstöðu til. snúa við þeirri þróun 
að við séum að láta þvinga upp á okkur útfærslum sem við erum 
ósáttir með við gerð kjarasamninga. Varpa ljósi á það hvernig t.d. 
krónutöluhækkanir lægstu launataxta eru að rústa launatöflum 
okkar, við fáum ekki að halda launabili í okkar eigin launatöflum 
þó svo það kosti ekkert í útreikningum sa um kostnað fyrirtækja 
af kjarasamningunum. Við þurfum að brjóta upp miðstýringu sa 
og fá að semja beint við fyrirtækin í viðkomandi atvinnugrein. Hér 
væri hægt að halda áfram að setja fram þau atriði sem við þurfum 
að fara yfir, en það gerum við í vinnunni. 

Í næsta tölublaði tímarits VM mun dagskrá og dagsetning 
Kjararáðstefnu VM verða kynnt. Við munum halda fund um miðj-
an janúar 2012 með trúnaðarmönnum og tengiliðum VM til að 
kynna vinnuna og kalla eftir hugmyndum um framkvæmdina.

Þetta er metnaðarfull tilraun til að taka launakjör allra sem 
starfa í vél- og málmtæknigreinum og netagerð og fara yfir þau, 
leggja mat á hvar við erum stödd og hvað þarf að laga. Við eigum 
að bjóða félögum okkar í fMa á akureyri og víðar að koma með 
okkur í þessa vinnu. Mörg málefni vélastjóra til sjós þarf að fara 

yfir og gera breytingar á hvort sem það eru á fiskiskipum, farskip-
um eða öðrum tegundum skipa.

Það er skoðun mín að í þessari vinnu munum við geta betur 
skilgreint og forgangsraðað aðalatriðunum sem þarf að leggja 
áherslu á í  framtíðinni, fyrir hvern hóp innan VM.

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

kjararáðstefna VM í byrjun október 2012. (2 dagar)
1. Málþing um lærdóm af og niðurstöður úr síðustu kjarasamn-
 ingum.
2. fyrirlestrar og pallborðsumræður um samræmda launastefnu 
 síðustu kjarasamninga.
3. almenn umræða um kjaramál VM og verðlagningu okkar inn í 
 hagkerfið.

4. Vinnuhópar skipaðir sem eiga að vinna úr hugmyndum
 og skila af sér niðurstöðum á kjararáðstefnu VM 2013.
5. Vélstjórar á fiskiskipum fari yfir verðlagsmál á fiski og fiskaf-
urðum. 

kjararáðstefna í byrjun október VM 2013. (2 dagar)
1. Málþing með samtökum fyrirtækja í vél- og málmtækni og  
 netagerð um að samið verði beint við þau 2014.
2. unnið úr niðurstöðum vinnuhópa frá kjararáðstefnu 2012.
3. Mörkuð stefna VM í komandi kjarasamningum.
4. niðurstöðurnar kynntar í fjölmiðlum og hjá öðrum aðilum í  
 okkar nærumhverfi.
5. niðurstaðan á að tryggja að VM sogist ekki inn í vegferð sem  
 VM er ekki sátt við að taka þátt í við endurnýjun kjarasamn- 
 inga 2014.

20 tímarit VM    desember 2011  
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Niðurstöður úr átaksverkefni gegn svartri atvinnustarfsemi.

tímarit VM fjallaði í síðasta tölublaði um átaksverkefnið Legg-
ur þú þitt af mörkum, sem alþýðusamband Íslands, samtök at-
vinnulífsins og ríkisskattstjóri standa að. Markmið átaksins er að 
hvetja bæði atvinnurekendur og launafólk til að standa rétt að 
skattskilum og samningum sín á milli. sjónum hefur einkum ver-
ið beint að litlum og meðalstórum fyrirtækjum og áhersla lögð á 
að svört atvinnustarfsemi, undanskot á sköttum og launatengd-
um gjöldum, og brot á kjarasamningum, séu skaðleg fyrir alla 
hlutaðeigandi og samfélagið í heild. að jafnaði voru 12-14 starfs-
menn að vinna við verkefnið og átti VM sinn fulltrúa í þeim hópi.

nýverið birtust niðurstöður úr fyrsta áfanga verkefnisins sem 
lauk í ágúst á þessu ári. átakið náði til fyrirtækja með ársveltu 
undir einum milljarði og alls voru 2.024 lögaðilar heimsóttir. nið-
urstöðurnar sýna að yfir helmingur heimsóttra fyrirtækja fékk 
athugasemd vegna síns rekstrar. Í 6.167 starfsmannaúrtaki sem 
tekið var á landsvísu var svört vinna að meðaltali 12%. áætlað 
er að samfélagsleg tap vegna svartar vinnu hér á landi verði 13,8 
milljarðar króna á þessu ári. athyglisvert er að umfang svartrar 
atvinnustarfsemi er hvað mest á Vestfjörðum, en þar reyndust 
18,5% stunda svarta vinnu. ástandið var skást á norðaustur-
landi, eða 8,2%.

Þessar tölur sýna að umfang svartrar atvinnustarfsemi hjá 
litlum og meðalstjórum fyrirtækjum hér á landi er umtalsverð. 
átaksverkefnið hefur sýnt fram á nauðsyn þess að halda úti slíku 
eftirliti og að sögn forsvarsmanna verkefnisins verður staðan 
endurmetin í ljósi fenginnar reynslu um næstu áramót. 

sVörT ViNNa  
er að Meðal-
Tali 12%

Ríkisskattstjóri
Í 6.167 starfsmannaúrtaki, sem tekið var á landsvísu, var svört vinna að 
meðaltali 12%. Áætlað er að samfélagsleg tap vegna svartar vinnu hér á 
landi verði 13,8 milljarðar króna á þessu ári.

Markmið átaksins er að hvetja bæði atvinnurekendur og launafólk til að standa rétt að skattskilum 
og samningum sín á milli. Sjónum hefur einkum verið beint að litlum og meðalstórum fyrirtækjum 
og áhersla lögð á að svört atvinnustarfsemi, undanskot á sköttum og launatengdum gjöldum, og 

brot á kjarasamningum, séu skaðleg fyrir alla hlutaðeigandi og samfélagið í heild. 
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Símenntun í iðnaði 

Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
Sími 590 6400 - Fax  590 6401
idan@idan.is - www.idan.is

Nú er mikilvægara en nokkru sinni fyrr að huga 
að eigin starfshæfni og endurmenntun.

Hugaðu að þinni símenntun og kynntu þér 
framboðið á námskeiðum á www.idan.is

NÝ OG FJÖLBREYTTNÁMSKEIÐÍ BOÐI

Fundarplan jól og áramót 2011-2012

27. desember   
Hornafjörður  kl.: 12:00 til 14:00 
tengiliður: sverrir Þórhallsson Fundarst.: Hótel Höfn 

27. desember  
Reyðarfjörður kl.: 20:00 til 22:00 
tengiliður: óskar sverrisson Fundarst. Hótel Reyðarfjörður

28. desember  
Akureyri kl.: 12:00 til 14:00 
tengiliður: jón jóhannsson Fundarst.: Skipagata 14.

28. desember 
Grundarfjörður kl.: 20:00 til 22:00 
tengiliður: jósef Kjartansson Fundarst. Sögumiðstöðin

29. desember
Reykjavík kl.: 16:00 til 18:00 
skrifstofa Vm Fundarst. Grand Hótel

30. desember
Ísafjörður kl.: 12:00 til 14:00
tengil.: guðmundur sigurvinsson  Fundarst. Guðmundarbúð

2. janúar 2012
Vestmannaeyjar kl.: 12:00 til 14:00
tengiliður: Örn Friðriksson Fundarst.: Básar

Umhugsunarefni hvort taka eigi upp annað fyrirkomulag við gerð kjarasamninga.

F
lest heildarsamtök iðnfyrirtækja á norðurlöndunum 
hafa tekið gerð kjarasamninga á sína verkefnaskrá. áður 
höfðu heildarsamtök atvinnurekenda í þessum löndum 
þetta viðfangsefni að mestu með höndum en sinna nú 
meira öðrum þýðingarmiklum verkefnum sem snerta 

starfsumhverfi fyrirtækjanna o.þ.h. Í samtali við Brynjar Har-
aldsson, formann MáLMs, sagði hann umhugsunarefni, eftir að 
hafa kynnt sér reynslu hinna þjóðanna í þessum efnum og borið 
hana saman við okkar reynslu hér á landi, hvort tímabært væri að 

huga að svipuðu fyrirkomulagi hér landi og samtök iðnaðarins taki 
þennan málflokk yfir til sín. á nýafstöðnum ársfundi málm- og 
véltæknifyrirtækja á norðurlöndunum – sVaPu – voru ýmiskon-
ar málefni sem snerta samskipti við launþega þessara fyrirtækja 
til umræðu og ljóst að iðnrekendasamtökin eru að taka kjara-
samningagerðina enn fastari og árangursríkari tökum en fyrir þá 
daga sem þau urðu beinir aðilar að þessum málaflokki. Þannig er 
nú reynt að tengja frekar afrakstur fyrirtækjanna sjálfra og getu 
til að greiða fólki sínu þau laun sem reksturinn leyfir með því að 

Hver á að annast kjarasamningsgerðina?

auka framleiðni og gæði á hverjum stað. 
tryggja á þann hátt að fyrirtækin standi 
rauverulega undir þeim launum sem þau 
greiða til starfsmanna sinna. Þessi mála-
flokkur er líka orðinn tengdari iðnfyrir-
tækjunum sjálfum eftir að leyfð var frjáls 
för vinnuafls á ees-svæðinu. Það fyrir-
komulag hefur að sönnu komið sér vel fyrir 
mörg fyrirtæki en einnig kallað á vandamál 
sem atvinnurekendasamtökin hafa þurft 
að bregðast við í samvinnu við launþega-
samtökin og hið opinbera. á áðurnefndum 
sVaPu-fundi var einmitt ákveðið að sam-
tökin vinni meira milli landanna að því að 
safna saman upplýsingum um reglur og 
aðstöðu í hverju landi sem snerta erlent 
vinnuafl annarsstaðar af svæðinu og hvernig á því er tekið í 
hverju landi. síðan er stefnt að því að taka út  þau meginatriði 
sem þau telja að laga þurfi í framkvæmdinni og koma í framhaldi 
af því saman með þær áherslur á vettvangi esB þar sem allar 
meginákvarðanir er teknar. Þannig væri meiri líkur á að takist 
að ná fram umbótum á ýmsu sem tengist flutningi vinnuafls 
milli ees-landanna og við ekki farið varhluta af frekar en hin-
ar þjóðirnar. Þar er vissulega verk að vinna og nauðsynlegt að 
starfa saman að lausn þeirra með þessum hætti. „Þetta skiptir 
miklu máli fyrir íslenskan málm- og véltækniiðnað sem stendur 
frammi fyrir aukningu verkefna næstu árin,“ sagði Brynjar Har-
aldsson formaður MáLMs.      

Þannig væri meiri líkur á að takist að 
ná fram umbótum á ýmsu sem tengist 
flutningi vinnuafls milli EES-landanna 

og við ekki farið varhluta af frekar en 
hinar þjóðirnar. Þar er vissulega verk að vinna og 
nauðsynlegt að starfa saman að lausn þeirra með 
þessum hætti.

Höfundur: 
ingólfur  
Sverrisson,  
forstöðumaður 
málm- og vél-
tæknisviðs Sam-
taka iðnaðarins.



Í þriðja tölublaði tímarits VM í október birtist grein um Hörpuna 
sem hét; „Hrákasmíði í Hörpu“ sem varð til að Pressan og síðan 
stöð 2 tóku málið upp. 

greinin í Pressunni byrjar þannig:
Tónlistarhúsið Harpa er hrákasmíði, að mati íslenskra sérfræð-
inga. Hún er strax farin að ryðga, glerið lekur, þéttingar eru farn-
ar að láta undan, suðuvinna léleg og misfellur í stáli. Íslenskir iðn-
aðarmenn vilja að sett verði upp skilti við Hörpu þar sem stendur 
„Made in China.“

Í tímariti Vm segir guðmundur ragnarsson, formaður Vm:
„Við hörmum að í þetta hús eigi eftir að koma miljónir erlendra 
ferðamanna og berja vinnubrögðin augun. Fyrir hönd íslenskra 
málmiðnaðarmanna sem eru frægir fyrir vönduð og fagleg vinnu-
brögð, eins og kemur fram hjá Örnólfi, krefjumst við þess að sett 
verði upp skilti á áberandi stað með upplýsingum um að járnhjúp-
urinn sé „made in China.“

ekkert stórhýsi á Íslandi hefur verið byggt án mikillar gagnrýni á 
útlit, staðsetningu eða kostnað og það getur verið fróðlegt að lesa 
umræður um seðlabankann, ráðhúsið, Perluna, Hæstaréttarhús-
ið, orkuveituhúsið og enn lengra aftur Þjóðleikhúsið.

Það hefur hins vegar verið þrástagast á því, nú síðast í tíma-
riti VM, að gluggakerfið sé að ryðga í sundur sem og burðarsúlur 
í húsinu. Við hvetjum lesendur tímarits VM að fara og skoða húsið 
og leggja á það eigið mat hvort húsið sé að fara sömu leið og mörg 
hefðbundin steypt hús á Íslandi sem eru, sundursprungin og lek 
með flagnandi málningu, lekum fúnum timburgluggum, ryðg-
andi steypustyrktarjárni og grotnandi steypu með alkali- og raka-
skemmdum og sveppagróðri inni og milljarða heildarútgjöldum 
fyrir eigendur sína. Það má með sanni segja að íslenskir arkitektar, 
verkfræðingar og verktakar hafi verið fullfærir um það sjálfir að 
búa til ónýt hús og þurfi þar ekkert „made in China“ skilti eins og 
formaður VM vill hengja utan á Hörpu. 

staðreyndin er sú að Harpan hefur ekkert lekið þrátt fyrir mikil 
slagveður. á sama tíma lak ein ný sundlaug sem við heimsóttum 
svo mikið að enginn gluggi var þurr. Í nýju stórhýsi í reykjavík lek-
ur hvert einasta opnanlegt fag og það á að fara að loka Kolaportinu 
af því að tollhúsið lekur svo mikið. allt eru þetta mannvirki „made 
in Iceland“

ÍaV kom sterklega að hönnun þéttikerfis hússins og án þeirra 
löngu reynslu sem þar var notuð hefði húsið allt lekið meira eða 
minna. og við reiknum með að þurfa að lagfæra leka í húsinu. Það 
væri mjög undarlegt ef tækist að reisa 12.000 fermetra glervegg á 
Íslandi án þess að einhvers staðar komi fram leki í slagviðri.

Það er algjörlega óumdeilt að það voru ryðblettir á yfirborði 
stálsins í Hörpu í uppsetningu og það láku ryðtaumar af stálinu. 
Það þurfti að slípa hornin til og sjóða einingar saman mjög víða. 
Þessir staðir voru óvarðir um hríð og ryðguðu eins og eðlilegt var 
í sjávarumhverfinu. Þeir voru síðan hreinsaðir og málað yfir með 
þykku málningarkerfi áður en glerið var sett upp sem breytti þeim 
í innistál. þetta er búið að segja margoft. Það var alltaf reiknað með 
því að heilmála stálið eftir uppsetningu því það var ómögulegt að 
koma í veg fyrir ryðmyndum á þessum stað. Þar hefði galvanhúð-
un ekkert hjálpað því það hefði einnig þurft að slípa hana af þegar 
verið var að stilla kubbunum upp og setja saman.

Það virðist einnig nást illa að leiðrétta þá vitleysu að ryðmynd-

um hafi valdið því að ákveðið var að taka suðurhliðina niður í ágúst 
2010. Það er fráleitt. stálið í hornunum var einfaldlega of stökkt til 
að hægt væri að láta það vera uppi. Bakgrunnurinn var ónóg eftir-
hitun eftir steypun. 

Í greininni segir svo.:
„Ef ég man rétt þá var umræðan í þá veru varðandi hjúpinn að ís-
lensk fyrirtæki réðu ekki við verkið. Sú umræða var móðgun við 
okkar fólk. Að mínu viti voru það annarleg sjónarmið sem réðu 
ferðinni.“

Glerhjúpurinn var boðinn út í júní 2007 á alþjóðlegum (og ís-
lenskum) markaði. Íslenskum málmiðnaði var vissulega frjálst 
að bjóða í verkið eða bjóðast til að gerast undirverktakar erlendra 
bjóðenda. Það kom hins vegar bara eitt tilboð í verkið, frá Lingyun í 
Kína. ekkert tilboð kom frá stóru fyrirtækjunum í evrópu og ekkert 
frá íslenskum málmfyrirtækjum

Það er barnaskapur að halda að íslensk málmiðnaðarfyrirtæki 
hefðu ráðið við þetta verk á þeim stutta tíma sem ÍaV hafði til að 
ljúka verkinu. Það voru engin annarleg sjónarmið á ferðinni. Það 
unnu á annað þúsund manns bara við smíði á suðurveggnum ein-
um í fjórum stálsteypuverksmiðjum. Í heild voru yfir 2000 manns 
sem unnu við glerhjúpinn í Kína.

jafnvel þó þýsk fyrirtæki hefði boðið í verkið hefðu þau lát-
ið vinna framleiðsluna í Kína. Þýsku bílaverksmiðjurnar eru við-
skiptavinir þeirrar stálsteypu sem steypti meirihluta af hornunum 
í endurgerð suðurveggsins. Í dag fer nær öll stálsteypa fyrir evr-
ópskan markað fram í Kína eða á Indlandi.

Við getum hins vegar ekkert andmælt því þegar einhverjir 
kveða upp þann dóm að sum hornin í húsinu séu ljót .Við höfum 
ekkert vottorð upp á fegurðarskyn. Hins vegar hafa arkitektar 
hússins, listamaður og verkkaupinn sjálfur tekið út húsið og sam-
þykkt það.

Meðfylgjandi mynd sýnir eitt umdeilda hornið sem fylgdi 
með grein VM. Þegar stöð 2 bað einn okkar um viðtal vildu þeir 
stilla sér upp fyrir framan „ljóta hornið“. Þegar þangað var komið 
spurði myndatökumaðurinn, hvað væri að hér. og þegar honum 
var svarað að þetta þætti sumum ljótt sagði hann. „Mér finnst 
þetta helvíti töff“.

Málið er, að það er ekki reynt að fá mynstrið í gluggaflötunum 
tveimur til að falla sama heldur koma þau að horninu hver með 
sínum mynstri og svo eru þau skeytt saman þannig að burðarþols-
kröfur séu uppfylltar.

Höfundar: ríkharður Kristjánsson, hönnunarstjóri Hörpu, sigurður ragnars-
son, framkvæmdastjóri austurhafnarverkefnisins, Karl Þráinsson, forstjóri ÍaV.

Harpan er einstakt listaverk
Athugasemd vegna umfjöllunar VM um Hörpuna:

Hverjir eiga lífeyrissjóðina?
Hvert er hlutverk lífeyrissjóða og hverjir móta stefnuna?

Vélsmiðjan og Mjölnir

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 

Það var ekki fyrr en 1974 sem var tryggt með lögum að 
skylduaðild að lífeyrissjóðum næði til allra launþega og 
ekki fyrr en 1980 að tryggt var að allir, líka sjálfstætt 
starfandi borguðu í lífeyrissjóði. Þannig að það er ekki 
svo ýkja langt síðan að allir fóru að borga í lífeyrissjóði. 
til að byrja með var aðeins borgað af dagvinnutekjum 
og aðeins af tryggingu sjómanna. Þó svo að fyrstu líf-
eyrissjóðirnir hafi verið stofnaðir kringum 1960, þá 
má segja að innistæður þeirra hafi brunnið upp á verð-
bólgubáli á árum óðaverðbólgunnar á áttunda og byrj-
un níunda áratug síðustu aldar. segja má að raunveru-
legur sparnaður í lífeyriskerfinu byrji ekki að fullri 

alvöru fyrr en um miðjan níunda áratug síðustu aldar. 
reglur og lög lífeyrissjóðanna hafa ekki verið galla-

lausar frekar en önnur mannanna verk og hafa menn 
verið að reyna að sníða sem flesta agnúa af þeim. flest 
allar breytingar sem gerðar hafa verið á lífeyrissjóðun-
um hafa komið í gegnum kjarasamninga og verið gerð-
ar í sátt við sa og hin ýmsu samtök launafólks. Hingað 

til hafa menn verið að reyna að sníða af og laga þá galla sem allir 
hafa verið sammála um að hafi þurft til þess að sjóðirnir nái sem 
best að uppfylla tilgang sinn. tilgangur lífeyrissjóða er að tryggja 
sjóðsfélögum, eftirlifandi  mökum þeirra og börnum lífeyri.

eitt af því sem hefur verið gert til þess að uppfylla trygginga-
fræðilega úttektina er að breyta makalífeyrinum, skerða hann 
verulega og tengja það ákvæði sólarlaginu og kalla það sólarlags-
ákvæði.  á síðustu misserum hef ég heyrt meiri og meiri óánægju 
meðal þeirra félagsmanna Gildis sem ég þekki, með það ákvæði. 
Vilja menn gjarnan taka upp gamla ákvæðið aftur þar sem maka-
lífeyrir var fyrir maka, til æviloka, þó svo að það myndi skerða eitt-
hvað lífeyrinn, til að standast tryggingafræðilega útreikninga.  

einnig vilja menn breyta stjórnarskipan lífeyrissjóðanna. sam-
kvæmt lögum Gildis skal stjórn sjóðsins skipuð átta mönnum, fjór-
um frá atvinnurekendum og fjórum frá launþegum. eftir hrunið 
hafa hækkað þær raddir sem vilja atvinnurekendur úr stjórnum 
þessara sjóða, en það hafa alltaf verið skiptar skoðanir með það. 
Það er óhjákvæmilegt annað en að það myndist hagsmuna-
árekstrar í fjárfestingarákvörðun sjóðanna þegar menn frá at-
vinnulífinu sitja í stjórn lífeyrissjóða og samstarfsmenn þeirra og 
félagar eru í stjórnum fyrirtækja sem  verið er að fjárfesta í. á kja-
ráðstefnu hjá VM sem haldin var 2. október 2010 voru listuð upp 
30 atriði sem brunnu á mönnum. Í öðru sæti var þar: „atvinnurek-
endur úr stjórnum lífeyrissjóða.“  skömmu seinna þegar ég spurði 
í stjórninni hvernig menn hugðust framkvæma þetta, var svar-
ið að þetta væri ekki tímabært. Ég verð að segja að þá eru menn 
farnir að misskilja hlutverk sitt í stjórn verkalýðsfélaga, þegar að 
þeir telja sig sitja þar til þess að hafa vit fyrir öðrum.  Menn eru 
kosnir í stjórnir stéttarfélaga af því að félagarnir treysta þeim til 
að fylgja eftir vilja meirihluta félagsmanna.

Ég skora á menn að tjá hug sinn í þessum málum. ræða málin 
við forystumenn lífeyrissjóða og verkalýðsleiðtoga og stjórnar-
menn. Það erum við sem eigum lífeyrissjóðina og eigum að ráða 
hvernig þeim er varið.

Höfundur:
Guðmundur 
Helgi  
Þórarinsson.

Menn eru kosnir í stjórnir stéttar-
félaga af því að félagarnir treysta 
þeim til að fylgja eftir vilja meiri-

hluta félagsmanna.
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umdeilt horn
Við erum hins vegar alveg sammála VM 
um það að það þarf að hlúa betur að iðn-
greinunum og einn okkar hefur haldið 
marga fyrirlestra þar sem hrörnandi gæði 
eru rakin til þess að lengi hefur verið 
nagað af rótum iðnmenningar og sjálfs-
mynd iðnaðarmanna. Þar geta menn inn-
leitt eins mörg gæðakerfi og menn vilja. 
Ef iðnmenningin er ekki efld verður þetta 
aldrei í lagi. Við hjá ÍAV erum stolt yfir 
að hafa byggt þetta hús með öllu okkar 
hjálparfólki. Þar var fjöldi málmiðnar-
manna á meðal sem vann frábæra vinnu 
í húsinu þó stærð glerhjúpsins og flækju-
stig hafi beint smíði hans til Kína.



Þyrlur einu tækin sem geta tryggt fullnægjandi öryggi sjómanna.

öryggisMál  
VélsTjóra á sjó

28 29tímarit VM    desember 2011      desember 2011    tímarit VM 

VM hefur beitt sér að fullu í að halda umræðunni um kaup á þyrlum 
fyrir Landhelgisgæslu Íslands (LHG) lifandi. ástæða þess er sú að án 
þyrlurekstrar LHG verða öryggismál sjómanna ekki tryggð með ásætt-
anlegum hætti.

til að halda uppi lágmarks öryggi við að sinna flotanum þurfa að 
vera í rekstri tvær þyrlur sem svipa til super Puma þyrlunnar, auk tf 
LÍf. ráðherra innannríkismála og embættismenn ráðuneytisins hafa 
ítrekað farið með umræðuna frá núverandi ástandi í umræðu um kaup 
á þyrlu eða þyrlum í samvinnu með norðmönnum. Það mun hins vegar 
ekki verða að veruleika fyrr en um 2020 ef af því verður. ákvörðun um 
það verður að taka árið 2014 og er þar verið að tala um upphæðir í milj-
örðum samkvæmt skýrslu Innannríkistráðuneytisins frá því í mars 
2011, sem ég tel ólíklegt að verði á lausu þá frekar en nú (skýrsluna er 
hægt er að sækja á vef ráðuneytisins). 

upphaflega hugmynd VM sem kynnt var dómsmálaráðuneytinu 
2009, sem sett var fram vegna stöðu ríkissjóðs á þeim tíma og tak-
markaðra fjármögnunarmöguleika til þyrlukaupa, var á þá leið að 
það yrði stofnað umsýslufélag sem keypti tvær þyrlur. Lán yrði tek-
ið hjá lífeyrissjóðunum til tíu ára og þær afhentar LHG til rekstrar. til 
að koma þessari hugmynd af stað þarf eina ákvörðun, að ríkissjóður 
greiði af láninu. um leið og hún er komin er hægt að fara í hina raun-

verulegu útfærslu á framkvæmd kaupanna, með þeirri sérfræðiþekk-
ingu sem þarf til að koma málinu í framkvæmd. VM ætlar ekki að fara 
að sinna þyrlurekstri, innan LHG eru aðilar sem hafa alla kunnáttu til 
þess. Það getur verið að forsendur hafi breyst varðandi lánagetu ríkis-
sjóðs og hægt sé að taka lánið beint án milliliða. Þeir lífeyrissjóðir sem 
ég hef rætt við og kynnt þessa hugmynd, eru mjög jákvæðir um að 
koma að verkefninu. Í þeirri greinagerð sem fylgir kemur fram að ekki 
er verið að fara fram á það að  lífeyrissjóðirnir gefi afslátt á ávöxtun-
arkröfu sína. Lífeyrissjóðirnir eiga mikla fjármuni erlendis til að fjár-
magna kaupin, ríkið mundi síðan greiða af láninu með íslenskum krón-
um.

Þó við Íslendingar höfum verið að fá nýtt og öflugt varðskip, þá er 
það ekki að fylla upp í þá lágmarks kröfur sem við gerum til fullnægj-
andi öryggis þjónustu við sjómenn í dag. Þetta skip er miklu frekar að 
uppfylla þörf sem tilkomin var vegna aukinnar stærðar þeirra skipa 
sem notuð eru í dag við flutninga og fiskveiðar. Það geti gripið inn í við 
strönd og bilanir skipa, svo ekki verði hér alvarleg umhverfisslys. sé 
það statt á sama svæði og sjóslys gerist, þá auðvitað getur það beitt 
sér. Hins vegar er hafsvæðið umhverfis Ísland víðfermt og það tekur 
langan tíma að sigla svona skipi milli landshluta.

 Framhald á næstu opnu
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Þyrlur eru einu tækin sem geta tryggt fullnægjandi ör-
yggi og þær verða að vera til staðar. Hugmynd VM er 
að með því að framkvæma kaupin sem fyrst þá verði 
þyrlumálin leyst þar til aðrar ákvarðanir verða teknar 
í framtíðinni. ríkiskaup hafa verið að falast eftir leigu 
á annarri þyrlu í til að brúa bilið til bráðabirgða meðan 
þær þyrlur sem LG er með í dag fara í viðhaldsstopp. 
Verði svipuð þyrla leigð og tf Gná, og á sama verði eins 
og kemur fram í samantektinni, mun ríkið borga um 50 
milljónir á mánuði í leigu á tveimur þyrlum. Í útreikning-
um sem VM hefur lagt fram, og ég fullyrði að eru réttir, 
mun afborgun af láni til að kaupa tvær þyrlur verða um 
36 miljónir á mánuði. Það má taka það fram að ávöxtun-
arkrafan sem miðað er við í þeim útreikningi er hærri en hægt er 
að fá í dag. síðan má ekki gleyma því að eftir 10 ár á íslenska rík-

ið þyrlurnar skuldlausar og getur þá selt þær og notað 
söluandvirðið upp í aðrar þyrlur. 

eins og verið er að framkvæma þetta í dag með leigu 
er verið að henda peningum út um gluggann. Ég læt 
fylgja greinagerð sem VM kynnti á blaðamannafundi 
um þessi mál í haust.

Þó ég sé búinn að fara nokkrar ferðir í ráðuneytin til 
að kynna málið þá virtist mér sem innanríkisráðherra 
hafi ekki verið upplýstur að fullu af embættismönnum 
ráðuneytisins, enda hefur komið fram mikill misskiln-
ingur á milli okkar í framsetningu málsins í fjölmiðlum. 
Mín upplifun er að embættismennirnir eyði allri sinni 
orku í að búa til vandamál, frekar en að leggja sig fram 

í að finna lausnir. Ég átti rúmlega klukkustundar fund með Ög-
mundi jónasyni fyrir stuttu, þar sem ég fór yfir málin. Mín upplif-

un var að ráðherra hefði mikinn áhuga á að farið yrði yfir málið til 
að ljúka því, skoða framkvæmdina í þaula og taka ákvörðun. Ég bíð 
spenntur eftir niðurstöðu. Það er ekki eftir neinu að bíða. Ég skora 
á ráðherra að mynda lítin hóp til að fara yfir málin af alvöru til að 
fara yfir þau álitamál sem eru varðandi þessa framkvæmd, það 
þarf ekki nema nokkrar vikur að ljúka þeirri vinnu. Þá er að taka 
ákvörðun, gefa grænt ljós á að ríkið greiði af skuldabréfinu. Þetta 
er það brýnt mál að við höfum ekki tíma til að bíða lengur. Í þessu 
máli er tíminn miklir peningar eins og fram kemur í samanburði á 
leigu eða kaupum á tveimur super Puma þyrlum fyrir LHG.

sendum sjómannsfjölskyldum skilaboð sem fyrst um varan-
lega lausn á þyrlumálum LHG. fjölskyldur sjómanna geti hafið 
nýtt ár áhyggjulausar um öryggi aðstandenda sinna sem sinna 
sjómennsku við Ísland. Við gefumst ekki upp fyrr en þessi málum 
verður komið í ásættanleg horf.

Greinargerð VM:
Efni: Kaup á tveimur þyrlum og leiga til landhelgisgæslunnar 
    gr 09/2011

Eftirfarandi upplýsingar eru teknar saman til að gera grein fyrir 
helstu atriðum varðandi það ef keyptar yrðu tvær þyrlur af super 
Puma gerð og þær leigðar landhelgisgæslunni.  allur rekstrar-
kostnaður, tryggingar og viðhald yrði á ábyrgð og kostnað land-
helgisgæslunnar.  Væntanlega yrði farin sú leið að bjóða út 
kaupleigu en slíkt þyrfti að ræða við innanríkisráðuneytið og 
Fjármálaráðuneytið.

HElstU ForsEndUr ErU EFtirFarandi:
 gEngi 115 Kr./Usd

Kaupverð á þyrlu 1  15,5 milljón Usd
Kaupverð á þyrlu 2  15,5 milljón Usd

alls 31 milljón Usd 3.565 þús. milljónir í kr.
Vextir 4,2 % + verðtrygging
lánstími 10 ár
Form Kaupleiga eða skuldabréf til 10 ára og jafngreiðslulán

mánaðarlEgar grEiðslUr
mánaðarlegar greiðslur yrðu skv. ofangreindum forsendum um 
318 þús. Usd ( 36.570.000 ikr).  Í dag er verið að greiða 210.000 
Usd ( 24.150.000 ikr) fyrir eina þyrlu á mánuði.  Þyrlurnar yrðu 
fullgreiddar á 10 árum og eftir það eign landhelgisgæslunnar.
áhrif vaxta á endurgreiðslur / leigugreiðslur.
áhrif vaxta á leigugreiðslur vegna tveggja þyrlna er sem hér segir 
og til samanburðar eru núverandi leigugreiðslur vegna tF gná.

 mánaðarleg greiðsla, Usd mánaðarleg greiðsla, í kr.

4,4 % 321 þús.  36,9 m.kr.
4,2 % 318 þús.  36,6 m.kr.
4,0 % 315 þús.  36,2 m.kr.
3,8 % 312 þús.  35,9 m.kr.
3,6 % 309 þús.  35,5 m.kr.
tF gná 210 þús.  24,2 m.kr.

áHriF KaUPVErðs á EndUrgrEiðslUr / lEigUgrEiðslUr
Kaupverð á tveimur þyrlum byggir á lauslegu mati á verðmæti nú-
verandi leiguþyrlu tF gná.  Fáar slíkar þyrlur eru til staðar og á 
lausu en hugsanlega væri hægt að fá þyrlu sem kostar minna en 
er ekki eins vel búin.  Kaupverð hefur mikil áhrif á mánaðarlegar 
greiðslur og koma hér að neðan nokkur dæmi um áhrif mismun-
andi kaupverðs.  til samanburðar eru núverandi leigugreiðslur 
vegna tF gná.

33 milljónir 3.795 þús.millj.    338 þús. 38,9 m.kr.
31 milljón 3.565 þús.millj.    318 þús. 36,6 m.kr.
29 milljónir 3.335 þús.millj.    297 þús. 34,1 m.kr.
27 milljónir 3.105 þús.millj.    277 þús. 31,9 m.kr.
26 milljónir 2.990 þús.millj.    267 þús. 30,7 m.kr.
25 milljónir 2.875 þús.millj.    256 þús. 29,4 m.kr.
tF gná     210 þús. 24,2 m.kr.

HorFUr næstU árin
lg á og rekur eina þyrlu, tF lÍF.  Þá er lg með eina þyrlu á leigu, tF 
gná til maí 2014.  mjög fáar sambærilegar þyrlur af super Puma 
gerð eru til í heiminum og því er leigumarkaður eða kauptækifæri 
mjög fá.  Vitað er um eina þyrlu til sölu en hún er ekki hæf til næt-
urflugs en að öðru leyti útbúin til björgunarflugs yfir sjó.  Verið er 
að undirbúa útboð vegna rekstur björgunarþyrlna á svalbarða til 
nokkurra ára eða fyrir árin 2014 – 2020.  lg hefur vitneskju um að 
spurst hefur verið fyrir um tF gná vegna þessa með það í huga að 
bjóða hana fram ásamt annarri þyrlu.  Ef ekkert verður að gert eru 
líkur til að eftir maí 2014 verði lg aðeins með eina þyrlu í rekstri, 
tF lÍF.  æskilegt er því að tryggja sem fyrst rekstur á tF gná 
til næstu 8 – 10 ára eða þangað til nýjar björgunarþyrlur verða 
komnar í rekstur lg.

Kaupverð á 
tveimur  
þyrlum, Usd Kaupverð í kr. 

   mánaðarleg    
   greiðsla, Usd 

mánaðarleg 
greiðsla

                             Það er ekki eftir neinu að bíða. Ég skora á ráðherra að mynda lítin hóp 
                              til að fara yfir málin af alvöru til að fara yfir þau álitamál sem eru varð-  
                            andi þessa framkvæmd, það þarf ekki nema nokkrar vikur að ljúka  
                      þeirri vinnu. Þá er að taka ákvörðun, gefa grænt ljós á að ríkið greiði af 
skuldabréfinu. Þetta er það brýnt mál að við höfum ekki tíma til að bíða lengur.

Höfundur: 
Guðmundur 
Ragnarsson,  
formaður VM.
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Nauðsynlegt að koma á opnu og gegnsæu verðmyndunarkerfi í uppsjávarfiski.

eftir umfjöllun fréttaskýringaþáttarins spegilsins um verðlags-
mál á fiski, og þá aðallega uppsjávarfiski, vegna greinar minnar 
um þau mál í tímariti VM, verður að draga þá ályktun eftir við-
tal þáttarins við friðrik j. arngrímsson framkvæmdastjóra LÍÚ að 
forsendur kjarasamninga sjómanna í uppsjávarveiðiskipum séu 
brostnar. ekki má annað lesa úr orðum hans, annað en að útgerð-
arfyrirtækin eigi fiskinn og þau hafi fullan rétt til að skammta 
sjómönnum afurðaverð að geðþótta. Þau ráði því hvar þau taki 
gróðann úr endanlega afurðarverðinu. Þau ákveði hráefnisverðið 
út frá launum sjómanna en ekki þeirri verðmyndun sem er t.d. á 
viðkomandi fiski í nágrannalöndunum, veiddan úr sömu torfunni 
af þessum þjóðum og íslenskum skipum. Þar með er talið eðlilegt 
að þegar íslenskt og norskt loðnuskip landa í sömu höfninni, með 
loðnu úr sömu loðnutorfunni, sé verðið til íslenska skipsins 23 
kr. en norska skipið fái 45 kr., svo það landi hér en sigli ekki með 
aflann í hærra verð erlendis.  

Með þessari opinskáu og hrokafullu afstöðu er LÍÚ að viður-
kenna það, sem lengi hefur verið haldið fram, hvernig fiskverð á 
uppsjávarfisknum er ákveðið einhliða. eins og samtök sjómanna 
hafa lengi bent á hafa áhafnirnar litla eða enga aðkomu að þess-
ari verðákvörðun. eðlilegt og rétt hráefnisverð getur ekki mynd-
ast í svona kerfi. Í hinu ruglaða verðlagskerfi sjávarafla á Íslandi 
er ákveðin markaðstenging í verðákvörðunum  á þorski, ýsu og 
karfa, og fulltrúar sjómanna hafa aðkomu á jafnréttisgrundvelli 
að þeirri ákvörðun um verðið með fulltrúum útgerða. nái sjó-
menn og fulltrúar útgerðanna ekki samkomulagi er hægt að vísa 

málinu til oddamanns. til að lágmarksskilyrðum kjarasamninga 
sjómanna á uppsjávarskipum sé uppfyllt verður að koma á opnu 
og gegnsæu verðmyndunarkerfi í uppsjávarfiski, þar sem full-
trúar sjómanna hafa sömu aðkomu að verðmynduninni eins og 
er í Úrskurðarnefndinni í dag við ákvörðun fiskverðs. Verðmynd-
unin í uppsjávarfiski verður að vera opin og öllum aðgengileg. 
Hún má ekki vera leyndarmál sem erfitt er að fá yfirsýn yfir fyrr 
en mörgum mánuðum eftir að aflanum er landað. Þannig er mál-
um háttað í dag. 

Þetta mun verða eitt af stóru málunum við endurnýjun kjara-
samninga sjómanna þegar að því kemur að þeir verða endurnýj-
aðir.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM

forseNdur 
brosTNar?

Sjómaður
Nái sjómenn og fulltrúar útgerðanna ekki samkomulagi er hægt að vísa mál-
inu til oddamanns. 

Eins og samtök sjómanna hafa lengi 
bent á hafa áhafnirnar litla eða enga 
aðkomu að þessari verðákvörðun. 

Eðlilegt og rétt hráefnisverð getur ekki 
myndast í svona kerfi. Í hinu ruglaða verðlagskerfi 
sjávarafla á Íslandi er ákveðin markaðstenging í 
verðákvörðunum  á þorski, ýsu og karfa, og fulltrúar 
sjómanna hafa aðkomu á jafnréttisgrundvelli að 
þeirri ákvörðun um verðið með fulltrúum útgerða.



tímarit VM birti í síðasta tölublaði fyrsta hluta af frá-
sögn Magnúsar Hagalínssonar úr vélarúminu. Magnús 
eyddi bernskuárunum á dýrafirði og hóf síðan nám í 
vélvirkjun hjá Guðmundi j. sigurðssyni á Þingeyri árið 
1949. að því námi loknu lá leiðin í Vélskóla Íslands en 
þaðan útskrifaðist hann árið 1957. eftir stuttan tíma 
á farskipum snéri hann sér alfarið að síldarskipum og 
togurum. Hér birtist nú framhald af frásögn Magnúsar 
úr síðasta tölublaði.

„Í þessum stöðvum voru skipin smíðuð undir ber-
um himni, svo aðstaðan var víða frumstæð. Gott dæmi 
um það var þegar ég kom við Hamravík en þá voru skipasmiðirn-
ir að brenna af efsta hlutann á hvalbaknum. Hann var smíðaður 
á hana í svo miklu frosti að hann krumpaðist allur þegar fór að 
hlýna í veðri og þá var smíðaður annar hvalbakur. Þegar kjölur-
inn var lagður í brautar sliskjurnar var dregið svert tó í kenginn 
og skipið bundið um stórt og mikið tré upp í skógi. Þegar skip-
ið var sjósett var maður settur við höggstokkinn á kaðlinum og 
reiddi hann stóra öxi til höggs og hjó á kaðalinn. skipið brunaði 
niður og á flot og svo var það dregið að bryggju. Þarna var ekkert 
spil í skipasmíðastöðinni til að slaka skipi niður. en þó aðstæður 
hafi ekki verið góðar á þessum tíma þá voru norðmenn mjög góð-
ir smiðir og þetta voru vel smíðuð, traust og góð skip. Það var þó 
sagt að Íslendingar hefðu byggt upp skipasmíðaiðnaðinn í noregi. 

Ég kynnti mér ekki á hvað mörgum stöðum voru smíð-
uð skip fyrir Íslendinga, en ég gæti hugsað mér að þeir hafi verið 
fimm til sjö talsins, allt norður til Bodö. 

Maður fékk að reyna ýmislegt á þessum árum sem reyndi á 
þrek og þor. eitt sinn vorum við á  heimleið á akurey og komum 
við í færeyjum og tökum þar upp tvo menn. Þegar við fórum úr 
höfn fór að gera slæmt veður. Þá heyri ég hvernig hljóðið frá vél-
inni breytist, og ég fer niður í vél og þá leyndi sér ekki að stóll 
undir rokker örmum hafði brotnað. Því varð ekki frestað að skipta 
um stólinn og fór ég því upp í brú og sagði skipstjóranum að við 
þyrftum að stoppa vélina. Það var gert og skipið fór á flatrek og 
þá kom þessi þvílíki veltingur. Við urðum að binda okkur með tói 
við vélina á meðan við skiptum um stólinn. en þetta gekk vel, 
þrátt fyrir veltinginn.“

sögur úr vélarúminu
Magnús Hagalínsson segir sögur frá síldarárunum:
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Í þessum stöðvum voru skipin 
smíðuð undir berum himni, svo 
aðstaðan var víða frumstæð. Gott 

dæmi um það var þegar ég kom 
við Hamravík en þá voru skipasmiðirnir að 
brenna af efsta hlutann á hvalbaknum.

Magnús 
Hagalínsson

Vélar og skip og Vm 
standa fyrir námskeiði og kynningu  á fyrirbyggjandi viðhaldi á vélbúnaði fyrir atvinnulífið.

námskeiðið verður haldið 29. desember 2011 á Grand Hótel reykjavík milli 13:00 til 16:00.
fyrir fundinn verður boðið upp á léttar veitingar.

fyrirlesari er asbjorn ronneberg frá IKM Instrutek as  www.IKMinstrutek.no 

dagsKrá:
1. maintenance strategies.
a. the different type of strategies.
b. tools used to obtain data.
c. easy ways to prolong lifetime and reduce maintenance cost.

2. Vibration monitoring and  protection systems. steam turbines and Hydro machines and other ma-
chinery.
a. Benefits of using a protection and monitoring system. 
b. systems for rollerbearing machines.
c. systems for sleevbearing machines.

3. Condition monitoring systems (Cm). machinery onboard ships. ref steffen C
a. the difference between CM and protection systems.
b. What benefits will you get from a CM system.
c. online system.
d. offline systems. 
e. Investments versus savings.

Skráning á námskeiðið á vm@vm.is eða í síma: 575-9800

Félagsfundur Vm verður haldinn kl. 16:00 á sama stað.

dagskrá: 
málefni vélstjóra á sjó.

Fyrirbyggjandi viðhaldFyrirbyggjandi viðhald

Verksmiðjur Til sjóse s ðju sjós

Iðnaður Vatns- og gufuvirkjanir

IKM Instrutek AS



36 tímarit VM    desember 2011  37     desember 2011    tímarit VM 

Til sjós 
Í 37 ár

Þór Steingrímsson vélstjóri var til sjós á togurum 
og varðskipum í 37 ár. Áfall að sjá varðskipið Týr 

eftir ákeyrslu bresks herskips í þorskastríðinu.

Þór  
Steingrímsson
Í einkennisbúningi 
Landhelgisgæsl-
unnar á árum áður.



Þór Vignir steingrímsson vélstjóri var til sjós meginhluta starfs-
ævi sinnar. Hann er fæddur og uppalinn á spítalastíg í reykjavík 
og hefur hvergi annars staðar búið um ævina en í reykjavík. Þór 
er 79 ára gamall og hefur búið í sömu íbúðinni í Breiðholti til fjölda 
ára, en hann segist vera að hugsa sér til hreyfings ásamt konu 
sinni og flytja í þjónustuíbúð. Hann hóf sína skólagöngu sem barn 
í Miðbæjarskólanum en þegar hann síðar hóf nám í Vélskólanum 
bjó fjölskyldan í stangarholtinu, svo það var stutt að fara upp í 
sjómannaskólann þar sem Vélskólinn var til húsa á þeim tíma, og 
raunar lengi eftir það. áður hafði hann stundað nám í Iðnskólan-
um en eftir að hefðbundinni skólagöngu lauk lærði hann vélvirkj-
un í Vélsmiðjunni Héðni.

,,Ég fór beint í Vélskólann eftir að samningatíma mínum í Héðni 
var lokið og ég kominn með vélvirkjaréttindi en ég var snemma 
ákveðinn í því að verða vélstjóri. Ég hafði á unga aldri mikinn 
áhuga á vélum og var oft að grúsa og spekúlera í alls kyns vélbún-
aði sem ég komst í tæri við. Ég var bara 16 ára þegar ég byrjaði 
að læra vélvirkjun í Héðni, svo það blundaði snemma í mér vilji til 
þess að verða vélstjóri. Mér fannst ekkert starf eftirsóknarverð-
ara á þessum árum.“

- Varstu líka ákveðinn í að nýta þér vélstjóraréttindin til sjós?
,,Í fyrstu var það svo. Ég byrjaði fyrst á bæjarútgerðartogar-

anum jóni Baldvinssyni, síðan var ég á Ingólfi arnarsyni sem 2. 
vélstjóri og síðan sem 2. vélstjóri á Þorsteini Ingólfssyni. Þaðan lá 
leiðin á togarann Pétur Halldórsson þar sem ég var í fyrsta skipti 
1. vélstjóri til sjós, eða yfirvélstjóri. Þegar ég var á Pétri Halldórs-
syni ætlaði ég algjörlega að sölsa yfir og hætta til sjós og finna 
mér eitthvað að gera í landi, og byrjaði í vélsmiðjunni Héðni og 
síðan í annarri vélsmiðju þar ekki langt frá. en ég var ekki lengi í 
landi, líklega einhver órói í manni. Ég er ráðinn 1. vélstjóri  á togar-
ann Geir en af fór ég á Þormóð goða og þar var ég í ein þrjú ár.“

á þessum tímapunkti langar Þór að breyta til og fara á uppsjáv-
arfiskerí, t.d. síld og loðnu. Hann segist hafa verið heldur seinn að 
ákveða það því þá var búið að ráða í öll pláss sem hann hefði hugs-
anlega haft áhuga á að ráða sig í. nú voru góð ráð dýr, Þór búinn að 
afmunstra sig af Þormóði góða og ekkert framundan.

Honum varð þá reikað inn á skrifstofu Landhelgisgæslunnar 
til að forvitnast um laust rúm á varðskipi sem vélstjóri. Það var 
laust pláss á Þór sem 2. vélstjóri. Hann var þar lögskráður 15. janú-
ar 1970 og þar með var stefnan tekin til frambúðar, því hjá Land-
helgisgæslunni var Þór allt þar til hann hætti og fór á eftirlaun 
eftir 37 ár til sjós, samtals lögskráður á togurum og varðskipum.

Heitir eftir ömmu sinni
Þór segir að sumir hafi verið að grínast með það þegar hann fór á 
Þór að hann hefði verið skírður eftir gamla varðskipinu, en fyrir 
því sé ekki flugufótur. ,,Ég heiti Þór Vignir steingrímsson og þeg-
ar ég var þar sagði ég oft að ég væri á vs. Þór en mitt nafn væri 
einnig vs. Þór bara í annarri stafaröð. nafnið mitt kemur frá ömmu 
minni sem hét Þóranna.“

- Fannst þér sérkennilegt að vera á skipi sem bar sama nafn 
og þú?

,,Ég velti lítið vöngum yfir því.“

- Er mikill munur á því að vera vélstjóri á togara eða varðskipi?
,,ekki get ég sagt það, þetta eru hvoru tveggja vélgæsla, helsta 

breytingin var að fara af fiskiskipi yfir á varðskip sem sinnti lög-
gæslu. Ég fór einnig á Óðinn og var einhvern tíma á árvakri sem 
kallaður var vitaskip og síðan á Ægi. Þá var verið að byggja tý í ár-
ósum í danmörku, en við vorum fjórir vélstjórar frá Gæslunni sem 
voru sendir til Man-vélaframleiðandans í Þýskalandi en það voru 
settar Man-vélar í Ægi og það átti einnig að gera við smíði týs. Í 

framhaldi af ferðinni til Þýskalands var ég ráðinn 1. vélstjóri á tý, 
en það var fyrsta og eina skipið sem ég tók við sem vélstjóri á al-
veg splúnkunýju skipi.“

Lagfæringar á Tý í lágmarki
- Það gerist oftar en ekki að þegar nýsmíðuð skip koma til landsins 
að það koma fram í þeim ýmsir smíðagallar. Var það tilfellið með 
Tý eftir að hann var tekin til notkunar hér við land?

„Það get ég alls ekki sagt. skipið var mjög vel smíðað af dönum 
svo það var í algjöru lágmarki sú vinna sem við þurftum að inna 
af hendi við lagfæringar, og allar lítilvægar. Ægir var hins veg-
ar smíðaður í álaborg, en skipin voru nánast smíðuð eftir sömu 
teikningu. stöðin í árósum var minni en stöðin í álaborg svo það 
var svolítill metnaður í þeim í árósum að gera betur en kollegar 
þeirra í norðrinu. 

 Framhald á næstu opnu

Það var kannski meira áfall þegar 
maður sá skemmdirnar eftir að í land 
var komið og hugleiddi þá hvað hefði 

getað gerst í versta tilfelli. Ég var t.d. 
búinn að vera á Tý frá því að hann kom alveg nýr, 
og mér sárnaði því þegar ég sá skemmdirnar á 
honum. Yfirleitt var góður mannskapur um borð  
og samstæður, engin ágreiningsefni.
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Varðskipið Tý
Í skipasmiðastöðinni.



svo mikið er víst að það fundust engir umtalsverðir kvillar eftir að 
heim til Íslands var komið með varðskipið. Það voru gerðar smá-
vegis breytingar á teikningum á tý og það byggt á þeirri reynslu 
sem hafði fengist við notkun Ægis við gæslustörf. Það voru t.d. 
ljósavélarnar á Ægi sem voru reimdrifnar, það hafði ekki hentað 
nógu vel, og á tý eru bógskrúfur sem ekki eru á Ægi.“

- Þú hefur væntanlega tekið þátt í að verja landhelgina fyrir 
erlendum fiskiskipum, aðallega enskum, á þessum árum í svoköll-
uðum þorskastríðum?

,,já, bæði við útfærsluna í 50 mílur og síðan í 200 mílur á tý. 
Þetta var mikill átakatími sem reyndi mikið á áhafnir varðskip-
anna. Það var í nokkur skipti keyrt eða bakkað á tý. Ég þurfti ekki 
að vera niður í vél þegar hætta var á árekstri, því stjórnborðið fyrir 
vélarnar er einnig uppi. en í þorskastríðinu á Óðni þurfti vélstjór-
inn að ,,manúera“ niðri. Við vissum því ekkert hvað gekk á og viss-
um ekki af ákeyrslunni fyrr en það kemur skellur, en yfirleitt var 
búið að vara okkur við því sem gæti gerst, þ.e. að breskt herskip 
sigldi hugsanlega á varðskipið, og reyndi jafnvel að sigla það nið-
ur.“

- Var það erfitt tilhugsunar að vera niður í vélarrúmi þegar bú-
ast mátti við að bresk freigáta eða dráttarbátur sigldi á varðskip-
ið?

,,Ég satt að segja veit það ekki, því maður var ekki beint að 
hugsa um það sem gæti gerst í versta tilfelli. Það var kannski 
meira áfall þegar maður sá skemmdirnar eftir að í land var komið 
og hugleiddi þá hvað hefði getað gerst í versta tilfelli. Ég var t.d. 
búinn að vera á tý frá því að hann kom alveg nýr, og mér sárnaði 
því þegar ég sá skemmdirnar á honum. Yfirleitt var góður mann-
skapur um borð og samstæður, engin ágreiningsefni. Það var ekki 
stéttaskipting um borð þó sumir haldi því fram þó það væri sitt 
hvor messinn fyrir yfirmenn og undirmenn, menn töluðu saman 
og tóku stundum í spil saman. á Ægi og tý var hægt að opna á 
milli salanna og t.d. um jólin var það gert og sett jólatré þar á milli 
fyrir bæði yfirmenn og undirmenn, og allir borðuðu sama matinn. 
Það var alltaf varðskip úti á jólunum, en ef þú varst úti á jólun-
um varstu í landi hjá fjölskyldunni um áramótin. Þessu er öðruvísi 
farið í dag, enda minna úthald á varðskipunum.“

ekki viss um að velja vélstjóranám í dag
- Mundir þú velja vélstjóranám aftur og fara til sjós ef þú ættir 
kost á að skrúfa þig til baka í tíma?

,,Ég er alls ekki viss um það því maður missir voða mikið að 
vera alltaf til sjós, ekki síst í 37 ár eins og ég gerði. Ég kem í land 
sextugur, 1. september árið 1994 og fór á eftirlaun, þetta var orðið 
nóg á vinnumarkaðnum. Í dag eru möguleikarnir ansi margir, og 
miklu fleiri en þegar ég 16 ára guttinn fer að vinna í Héðni. engir 
af mínum afkomendum hafa valið þessa leið.

Burtséð frá útilegunum og vera fjarri fjölskyldunni er þetta 
skemmtilegt starf og það fór alla tíð vel um mig. Þessi bráðum 20 

ár sem ég hef verið í landi hef ég bara notið þess að vera til. Við 
hittumst einu sinni í mánuði öldungarnir hjá Gæslunni, en í þann 
hóp komast þeir sem hafa verið í það minnsta 20 ár á varðskipi. 
svo hittumst við einu sinni í mánuði í kaffi bekkjarbræðurnir úr 
Vélskólanum sem voru útskrifaðir 1956, en við erum 12 á lífi í dag, 
en við vorum vel yfir 30 talsins. síðasti fundur okkar var við jóla-
hlaðborð, það var reglulega skemmtilegt.“

- Nýlega kom nýtt varðskip til landsins, Þór, sem var smíðaður 
í Chile. Fórstu að skoða skipið?

,,nei, ég á orðið svo erfitt með að fara alla þessa stiga sem eru 
um borð í skipinu, þetta er fjögurra hæða skip. Ég hef séð mynd 
af nýja skipinu við hliðina á Ægi og ég trúði því varla að það væri 
svona stórt. Það hlýtur að vera eftirsóknarvert að vera í áhöfn 
svona skips, það gerir ekki síst stærðarmunurinn. Þetta er örugg-
lega miklu rólegra skip og svo er öll nýjasta tækni um borð sem 
gaman væri að kynna sér. Í dag þarf vélstjórinn að vera góður á 
tölvu ekki síður en að þekkja til vélarinnar og geta tekið á bilun-
um, ef eða þegar þær gera vart við sig. nýi Þór er um 4.000 tonn 
að stærð en Ægir um 1.000 tonn, það er mikill stærðarmunur, eða 
svipaður og var milli árvakurs og Ægis, en árvakur var um 300 
tonn.“

- Þú hefur væntanlega verið til sjós með mörgum skipherrum. 
Eru einhverjir þeirra þér eftirminninlegri en aðrir?

,,Það er varla, þetta voru allt ágætis drengir. Helgi Hallvarðs-
son var á Þór þegar ég byrjaði hjá Gæslunni og við Guðmundur 
Kjærnested sigldum mikið saman. Hann var góður yfirmaður, 
gagnvart háum sem lágum, það var ekki farið í neitt manngrein-
ingarálit hjá honum og það gildir einnig um aðra skipherra sem 
ég sigldi með, þeir voru ekki með neina ,,stæla“. Þegar komið var 
í brú og kapteinninn var þar var auðvitað heilsað, gefið ,,honour“. 
Menn eru yfirleitt ekki í einkennisbúning á sjó nema þegar við-
skipti eiga sér stað við önnur skip, en skipstjóri og stýrimenn eru 
þó yfirleitt með einkennishúfuna á höfðinu, enda sýnilegri þar en 
aðrir í áhöfninni.“

Íslandsmeistari í handbolta
Þór hefur ekki stundað neinar íþróttir eins og t.d. golf eftir að hann 
kom í land. ,,Ég stundaði og keppti í gamla daga með ármanni í 
handbolta og við urðum Íslandsmeistarar í meistaraflokki. Það 
hefur líklega verið 1953 eða 1954, eða fyrsta árið sem ég var í Vél-
skólanum, en eftir það hætti ég í handboltanum til þess að stunda 
námið betur. Ég fylgist með handboltanum í dag í sjónvarpinu ef 
ég á þess kost, og hef gaman af, en þetta er orðinn miklu hrað-
ari íþrótt í dag, og kannski eitthvað harðari. Við stunduðum hand-
boltanum í Íþróttahúsi jóns Þorsteinssonar sem var við Lindar-
götuna, en það þætti ekki boðlega aðstaða í dag. Það var ekki fyrr 
en við komumst inn í bragganum á Hálogalandi að við komumst 
í sæmilega stærð af velli, en var samt ekki nógu stór,“ segir Þór 
steingrímsson.
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Átak VM í netfangasöfnun
samskipti og upplýsingagjöf til félagsmanna með tölvupósts-
amskiptum er alltaf að aukast. 
til að þessi samskipti gangi sem best þarf félagið að hafa sem 
flest og réttust tölvupóstföng í félagakerfinu. 
Ekki hefur tekist að safna tölvupóstföngum allra félagsmanna 
og sum eru úrelt, t.d af því viðkomandi hefur fengið nýtt 

tölvupóstfang. Félagsmenn eru hvattir til að senda félaginu 
tölvupóstfangið sitt á vm@vm.is með upplýsingum um nafn 
og kennitölu.
á félagavefnum á heimasíðu Vm geta menn séð hvaða tölvu-
póstfang er skráð í félagakerfið, með því að fara í stillingar/
notandaupplýsingar.

Vélarnar hífðar um borð í Tý 
Í skipasmíðastöðinni í Árósum í Danmörku.
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fyrsta Haas hátæknimenntasetur landsins var nýlega opnað 
í fjölbrautaskóla norðurlands vestra. Þar með bættist skólinn 
í hóp þeirra 52 evrópskra skóla sem státa af slíku setri. nafni 
verknáms fjölbrautaskólans var að því tilefni breytt í „Hátækni-
menntasetur fjölbrautaskóla norðurlands vestra“.  

Hátæknimenntasetrið heitir eftir bandaríska fyrirtækinu 
Haas automation, sem er stærsti framleiðandi tölvustýrða 
iðnvéla í heiminum. Björn sighvatz, fagstjóri vélstjórnarbraut-
ar skólans, segir hugmyndina um samvinnu við fyrirtækið hafa 
komið upp eftir að skólinn hafði keypt tvo rennibekki og einn 
fræsara frá Haas. „Í framhaldi af því fórum við til Brussel að 
kynna okkur evrópuumboð fyrirtækisins. Þar hittum við for-
stjórann og fljótlega sagði hann okkur frá menntastefnu Haas. 
Hann sagði fyrirtækið vera tilbúið til að gefa skólanum tvo vél-
herma ef við opnuðum menntasetur fyrirtækisins. eftir þann 
fund fóru svo hjólin að snúast,“ segir hann. 

eftir opnun hátæknimenntasetursins hefur fjölbrautaskóli 
norðurlands vestra nú aðgang að tæknimönnum og kennslu-
kerfum bandaríska fyrirtækisins. „Þetta er mikill fengur fyrir 
blanka menntastofnun, því samstarfið skiptir milljónum þegar 
allt er reiknað til. Með opnun hátæknimenntasetursins erum við 
einnig að fá viðurkenningu á því námsframboði og aðstöðu sem 
við höfum upp á að bjóða. Hugmyndin hjá okkur er síðan að gera 
eitthvað meira úr þessu. námsskrá málmiðngreina er eins og úr 
forneskju, og nú þarf að færa nám í vélavinnu inn í nútímann,“ 
segir Björn.

Í tilkynningu frá skólanum segir að opnun hátæknimennta-
setursins marki tímamót í sögu iðnmenntunar við fjölbrauta-
skólann. Þar segir jafnframt að skólinn hafi fjárfest í tækjabún-

aði og þekkingu sem gerir honum kleift að vera í fararbroddi 
menntastofnana hér á landi við innleiðingu á nýrri hátækni í 
iðnmenntun. Útskrifaðir nemendur frá skólanum munu því búa 
yfir þekkingu á nútíma tækjum, en undanfarin ár hafa íslensk 
hátæknifyrirtæki verið í miklum vandræðum með að fá til sín 
iðnmenntað starfsfólk.

fyrsta hátæknimenntasetur landsins
FNV í fararbroddi við innleiðingu á nýrri hátækni í iðnmenntun:

FNV Í fararbroddi
Frá opnun Hátæknimenntaseturs 
Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra 

Vélarnar frá HAAS Eru mikill fengur fyrir skólann. 

Vélsmiðjan Vík ehf
Krosseyri ehf

Rauða ljónið
Goggur útgáfufélag

Íslandsmótið í málmsuðu fór fram í Borgarholts-
skóla laugardaginn 5. nóvember sl. Keppt var í 
sex suðuaðferðum; pinnasuðu, Mag suðu svart, 
tig suðu svart, logsuðu, tig suðu ryðfrítt og Mag 
suðu ryðfrítt. Keppnin var sú 18. í röðinni og alls 
voru 17 keppendur skráðir til leiks. frá upphafi 
hafa einungis verið krýndir 9 Íslandsmeistarar. 

eftir harða en drengilega keppni bar Hlynur 
Guðjónsson, starfsmaður teknís, að lokum sig-
urorð af öðrum keppendum með 956 heildarstig.  

jón Þór sigurðsson, formaður Málmsuðu-
félags Íslands, segir málmsuðumenn hafa mik-
inn áhuga fyrir keppninni. „fyrirtæki keppast 
sín á milli við að ná Íslandsmeistaratitlinum, en 
auk þess er einnig keppt um verðlaun fyrir ár-
angur í einstökum suðuaðferðum.“ aðalstyrkt-
araðili keppninnar var að þessu sinni Gastec 
ehf, en á meðal annarra styrktaraðila má nefna 
Borgarholtsskóla, ferró Zink, danfoss, Héðinn, 
teknís og VM. 

Íslandsmótið í málmsuðu 2011
Mikill áhugi á meðal málmsuðumanna fyrir keppninni:

Verðlaunahafar: 

EinstaKar grEinar: sigUrVEgari stig FyrirtæKi

Pinnasuða reynir geirsson 187 stig teknís

mag suða Hlynur guðjónsson 180 stig teknís

tig suða Bjarki guðmundsson 187 stig art metal

logsuða Heiðmundur Clausen 193 stig stigamaðurinn

tig  ryðfr. Hlynur guðjónsson 197 stig teknís

mag ryðfr. Hlynur guðjónsson 173 stig teknís

sæti naFn stig FyrirtæKi

1. Hlynur guðjónsson 956 stig teknís

2. Heiðmundur Clausen 886 stig stigamaðurinn

3. Vitali akimov 744 stig marel

Frá afhendingu verðlauna
Frá vinstri: Jakob Lárusson, Sigurður Guðmundsson, Jóhann Helgason, Vitali Akimov, Heiðmundur Clausen, 
Reynir Geirsson, Bjarki Guðmundsson, Hlynur Guðjónsson, Guðmundur Helgi Cristensen



Starfsstöð á kanaríeyjum
Í dag starfa um tuttugu manns hjá tor-net, á tveimur starfs-
stöðvum, í Hafnarfirði og á Las Palmas á Kanaríeyjum. starfs-
mannafjöldi fyrirtækisins skiptist jafnt niður á starfsstöðvarn-
ar tvær. aðspurður um hvers vegna fyrirtækið hafi opnað útibú 
á Kanaríeyjum segir Victor það hafa verið nauðsynlegt skref til 
að draga úr vaxandi flutningskostnaði. „áður var um 80-85% af 
okkar framleiðslu framleidd hér á landi og flutt til útlanda. Með 
því að flytja hluta af framleiðslunni til Kanaríeyja vorum við 
því að spara flutningskostnað og færa okkur nær okkar helstu 
mörkuðum.“

að sögn Victors má finna flottroll fyrirtækisins í nánast öll-
um heimsálfum. „Við seljum mikið til Kína, Kóreu, suður-afríku, 
Marokkó, Hollands, rússlands, og ýmissa landa í suður-ameríku. 
að auki nota fiskimenn í suður-Íshafinu veiðarfæri frá okkur við 
veiðar á ljósátu. og nú erum við að sækja á nýja markaði, og horf-
um þá helst til Chile og Bandaríkjanna,“ segir hann að lokum.
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Flottroll Tor-Nets má finna um allan heim.

árið 2002 stofnuðu Victor strange og eiginkona hans, anna Berg-
lind arnardóttir, fyrirtækið tor-net sem sérhæfir sig í framleiðslu 
á flottrollum. Victor hafði þá starfað sem sjómaður frá unga aldri 
og unnið talsvert á skipum við vesturströnd afríku. „Þar byrjaði 
ég að hanna mín veiðarfæri og útbúa frumtýpu af flottrollinu 
okkar. sú frumtýpa vakti mikinn áhuga og í kjölfarið stofnuðum 
við fyrirtækið. síðan þá hefur tor-net vaxið og dafnað með frek-
ari sókn inn á erlenda markaði,“ segir Victor aðspurður um kveikj-
una að stofnun fyrirtækisins. 

Léttari flottroll
eins og áður sagði sérhæfir tor-net sig í framleiðslu flottrolla og 
öllu því sem þeim viðkemur. „Við notumst mikið við sexkantaða 
möskva í kjaftinn á trollunum okkar. Hönnun okkar hefur skap-
að fyrirtækinu vissa sérstöðu á markaðnum því trollin eru léttari 
og liprari í drætti heldur en flest önnur troll frá öðrum framleið-
endum. sjómenn á kraftminni skipum eiga því auðveldara með að 
draga stór troll frá okkur.“

Þegar kemur að innanlandsmarkaði framleiðir tor-net aðal-
lega veiðarfæri fyrir uppsjávarskip sem veiða síld, loðnu, makríl 
og kolmunna. Victor segir núverandi óvissuástand vegna fyrir-
hugaðra breytinga á kvótakerfinu gera fyrirtækinu erfiðara fyrir 
en ella. „Menn fjárfesta ekki í veiðarfærum sem duga til margra 
ára þegar þeir vita ekki hvort þeir fá að veiða meira en eitt sum-
ar,“ segir Victor.

Hann segir fyrirtækið ávallt vera í stöðugri þróun. til að mynda 
er farið tvisvar til þrisvar sinnum á ári í sérstakar ferðir í tilrauna-
tank í danmörku til að prófa nýjar útfærslur á veiðarfærum.

fraMleiða floTTroll á kaNarÍeyjuM

Við notumst mikið við sexkantaða 
möskva í kjaftinn á trollunum okkar. 
Hönnun okkar hefur skapað fyrirtækinu 

vissa sérstöðu á markaðnum því trollin 
eru léttari og liprari í drætti heldur en flest önnur 
troll frá öðrum framleiðendum.

Netaverkstæði fyrirtækisins á Las Palmas
„Áður var um 80-85% af okkar framleiðslu framleidd hér 
á landi og flutt til útlanda. Með því að flytja hluta af fram-
leiðslunni til Kanaríeyja vorum við því að spara flutnings-
kostnað og færa okkur nær okkar helstu mörkuðum.“
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Frístund
krossgátu-
blað
(c)

UMFRAM
MÁLM-
GRÝTI ÍLÁTI

RYK-
KORN

MANNS-
NAFN

ÞYNGD-
ARTÁKN GINNA KYRR

BYRÐI BERG-
LAG

HEST-
HÁLSAR
---------------
KALLORÐ

SÆÐI
FLJÓT

---------------
SPIL

1

ÖRVITA
---------------
DAPRA

BRODD-
AR

---------------
ÓSKUNDI

SÓN
GORTI

---------------
ÆTLUÐU

2
TITILL BJÁLKI

FITUEFNI SNEYÐIR FÓSTUR

FOR-
NAFN

---------------
HÆFI-
LEIKI

HLJÓÐ

BIRTIST
TILEFNI
---------------
SYLLUR

BLAÐUR
---------------
NÆSTUR

FÆÐIST

ENGRAR
---------------

UM-
HYGGJA

KALLI

ÓVÆG-
INN

ATHUGA
---------------
GÆÐI

NÝ-
GRÆÐ-
ING

SNUÐRA

GRÓÐI
---------------
BURT-
STÖNG

FLJÓT

TÁKN
FOSFÓRS
---------------
SLJÓAR

SK.ST.
ÁTTAR

VONT
---------------
FOR-
SKEYTI

GEFANDI
---------------
TROS

ÚTI
---------------
ATLOT

HREINSA
---------------
RÖSKUR

SLÍTA

FÉLAG

3
ÆÐIR

---------------
SNAGINN

ERTUM
---------------
TIFUÐ

ÁLAGS

SAURG-
AÐU

---------------
LÍKS

4 UPP-
DRAGA
---------------

MÓ-
LENDIÐ

LÆKKUN

GEGNI
---------------
FYRIR-
TÆKI

KONA
---------------
TÓMUST

KVIKU

BEYGJUR

ÞREYTA
---------------

VIN-
KONAN

HAKAN
---------------

ÖR

GRUNI
---------------
NES

LAGAR
---------------
FOR-
NAFNS

SKÖP
---------------
VEGUR

SÉRÍSL.
STAFUR
---------------
TÍMA

5

HALDA
FUND

6
VERA

---------------
GETA

ÓSKI
---------------
VERK

TENGING
BIRGUR
---------------
STAF

HERSLU-
STOKK

---------------
NÓTA

EFTIR

HÆGÐIR

LÆKKUN-
INNI

---------------
KRINGT
HLJÓÐ

LAGI TÓMT ÞREP

7

Vm krossgátan

sendu lausnarorðið á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi.  
dregið verður úr innsendum lausnum 15.janúar. Í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum VM.

Lausnarorð síðustu krossgátu var: Hamrar. Vinningshafi var: jón Kristinsson og óskar Vm honum til hamingju.
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Tímarit VM vildi kynna sér betur viðhorf ungra félagsmanna gagnvart starfi félagsins og því var 
haft samband við félagsmenn úr ýmsum fyrirtækjum. Af svörum þeirra að dæma fylgist  þessi hópur  
almennt vel með starfi félagsins. Margir þeirra sögðu Tímarit VM sinna nauðsynlegu hlutverki í up-
plýsingagjöf til félagsmanna, en bentu jafnframt á notagildi internetsins við að koma áleiðis mikil-
vægum upplýsingum. Hér fyrir neðan má sjá svör nokkurra ungra og upprennandi félagsmanna.

á félagsfundi Vm 17. nóvember 2011 var samþykkt að Vm 
veitti Hjálparstarfi kirkjunnar og mæðrastyrksnefnd fjár-
hagslegan stuðning fyrir jólin. samþykkti fundurinn að 
veita hvoru félaginu styrk að upphæð 600.000 kr. 

guðmundur ragnarsson formaður Vm hefur afhent styrk-
ina fyrir hönd Vm. Bæði samtökin veita aðstoð um allt land 
nú í aðdraganda jóla til þeirra sem til þeirra leita.

styrkir VM til hjálparsamtaka fyrir jólin 2011

Baldur Arnar  
Halldórsson:  
Rio Tinto Alcan

1. Fylgist þú með því sem 
VM er að gera?  
Já ég reyni það. 

2. Telur þú stéttarfélagið 
mikilvægt í að tryggja þín 
réttindi? 
Já vitaskuld er stéttarfélagið 
mikilvægt í að tryggja rétt-
indi mín.

3. Hvernig telur þú að 
stéttarfélag eins og VM 
geti náð bestum árangri í 
að koma skilaboðum um 
félagsstarfið og réttinda-
mál á framfæri til þín?  
Er ekki voða vinsælt þessa 
dagana að efla samfélags-
miðla eins og Facebook til 
að koma skilaboðum áleiðis. 
Mér þætti allavega sniðugt 
skref að setja inn meiri upp-
lýsingar á samskiptasíðuna.  

Birgir  
Gunnlaugsson:  
össur 

1. Fylgist þú með því sem 
VM er að gera?  
Ég reyni að fylgjast með 
heimasíðunni. Síðan kemur 
VM blaðið reglulega inn um 
lúguna.  

2. Telur þú stéttarfélagið 
mikilvægt í að tryggja þín 
réttindi?  
Já er það ekki. Það þarf ein-
hver að tryggja réttindi okk-
ar. Ekki hef ég tíma til þess. 

3. Hvernig telur þú að 
stéttarfélag eins og VM 
geti náð bestum árangri í 
að koma skilaboðum um 
félagsstarfið og réttinda-
mál á framfæri til þín? 
Tímarit VM er góð leið til 
þess.

 

Hilmar Þór  
Guðmundsson:   
Becromal

1. Fylgist þú með því sem 
VM er að gera?   
Já ég les alltaf blaðið. Maður 
kíkir síðan annars slagið inn 
á heimasíðu VM.

2. Telur þú stéttarfélagið 
mikilvægt í að tryggja þín 
réttindi?  
Já ég tel það mjög mikilvægt. 

3. Hvernig telur þú að 
stéttarfélag eins og VM 
geti náð bestum árangri í 
að koma skilaboðum um 
félagsstarfið og réttinda-
mál á framfæri til þín? 
Tímarit VM er mjög gott því 
þar finnur maður upplýsing-
ar um helstu málin. Í hvert 
skipti sem maður fær blaðið 
hugsar maður um VM og 
þegar Guðmundur og fleiri 
hafa verið að skrifa greinar 
um ýmis málefni vekur það 
mann einnig til umhugs-
unar. 

Gunnar egill  
Sævarsson:  
Framtak

1. Fylgist þú með því sem 
VM er að gera?  
Já, ég reyni að fylgjast 
með VM og þá einna helst 
í gegnum trúnaðarmann 
vinnustaðarins sem er mjög 
virkur innan VM.

2. Telur þú stéttarfélagið 
mikilvægt í að tryggja þín 
réttindi?  
Ég tel stéttarfélagið gegna 
lykilhlutverki í að tryggja 
mín réttindi.

3. Hvernig telur þú að 
stéttarfélag eins og VM 
geti náð bestum árangri í 
að koma skilaboðum um 
félagsstarfið og réttinda-
mál á framfæri til þín?  
Með virkum trúnaðarmanni 
og heimsóknum á vinnu-
staði og opnum fundum 
fyrir meðlimi eins og hefur 
verið.

Andri  
Björnsson:  
Rio Tinto Alcan

1. Fylgist þú með því sem 
VM er að gera?  
Ekki meira en að glugga í 
blöðin sem við fáum hingað 
á kaffistofuna. Síðan fylg-
ist maður með því hvaða 
námskeið og nýjungar eru 
í gangi.  

2. Telur þú stéttarfélagið 
mikilvægt í að tryggja þín 
réttindi?  
Já, það er ekki spurning. 

3. Hvernig telur þú að 
stéttarfélag eins og VM 
geti náð bestum árangri í 
að koma skilaboðum um 
félagsstarfið og réttinda-
mál á framfæri til þín?  
Það væri aðallega í gegnum 
tímarit VM.  VM á að vinna 
í því að koma blaðinu inn á 
sem flesta vinnustaði með 
starfsmenn sem tilheyra 
félaginu. 

ungir félagsmenn VM sitja fyrir svörum
Spurt og svarað:




