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Horfðu björtum augum fram á veginn
Sameinaði lífeyrissjóðurinn leggur áherslu á gagnsæi og öfluga 
upplýsingagjöf sem tryggir þér auðvelda og skýra yfirsýn yfir öll 
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Kynntu þér málin á lifeyrir.is eða fáðu upplýsingar hjá starfsfólki í síma 510 5000.

Sameinaði lífeyrissjóðurinn  Borgartúni 30  105 Reykjavík  www.lifeyrir.is

Á lifeyrir.is
sérðu stöðu lífeyrisréttinda og séreignar 
finnur þú ítarlegar upplýsingar um rekstur sjóðsins

 geturðu kynnt þér fjárfestingarstefnu og eignir sjóðsins
geta launagreiðendur skilað iðgjaldaskilagreinum á einfaldan og 
öruggan hátt og myndað kröfu í netbanka sínum 

Vefurinn okkar, lifeyrir.is, er aðgengilegur og notendavænn 
bæði fyrir sjóðfélaga og launagreiðendur.
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Vel heppnuð kjararáðstefna
metnaðarfullt verkefni vm um 

stefnumótun félagsins í kjaramálum 

almennt og við undirbúning næstu 

kjaraviðræðna hófst með kjararáð-

stefnu á Hótel selfossi dagana 2. og 

3. nóvember sl. almenn ánægja var 

með ráðstefnuna og góða þátttöku 

félagsmanna.

90 ára afmælissaga Héðins
Þann 1. nóvember sl. fagnaði Héðinn 

90 ára afmæli og af tilefni þess gaf 

fyrirtækið út veglegan afmælisbækl-

ing. tímarit vm birtir vel valda kafla 

úr þeim bæklingi sem eiga það sam-

eiginlegt að segja frá fyrstu áratugum 

fyrirtækisins. 

Fleiri læra netagerð
mikil vöntun hefur verið á faglærðum 

netagerðarmönnum hér á landi á 

síðustu árum. kennari í netagerð við 

fjölbrautaskóla suðurnesja og fisk-

tækniskóla Íslands segist verða var við 

aukinn áhuga fyrir námi í netagerð. 

Enn á fullu
Óskar valgarðsson, vélvirki, 

söngvari, áhugamaður um blóma-

rækt og fyrrverandi fimleikakappi 

hafði unnið sem vélvirki í um 

hálfa öld þegar hann fór á eftir-

laun fyrir um áratug síðan. Þá 

gafst honum tækifæri til að sinna 

betur áhugamálum sínum. 
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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 
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Veiðikortið 2013

Veiðikortið 2013 fór í sölu á skrifstofu Vm í desember. sjá nánar á heimasíðu Vm. 

Félagsmönnum býðst kortið á sama verði og í fyrra, eða á 3.000 kr. 

Stjórn og starfsfólk VM  
óskar félagsmönnum sínum og 
fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla 
og farsældar á komandi ári. 
Þökkum árið sem er að líða
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Pistill formanns
kjararáðstefna vm á selfossi annan og þriðja 
nóvember sl. tókst mjög vel, þó svo að veðrið sem 
gekk yfir landið þá helgi hafi ollið því að margir 
félagsmenn komust ekki. erindin, pallborðsum-
ræðurnar og fyrirlestrarnir frá okkar erlendu gest-
um voru mjög góð innlegg í þá vinnu sem vm hefur 
lagt af stað með vegna endurnýjunar kjarasamn-
inga 2014. Það sem er ekki síður mikilvægt með 
þessari vinnu, er að skilgreina framtíðarmarkmið 
og áherslur sem vm mun stefna að í framtíðinni.

sex hópar á ólíkum starfssviðum innan félags-
ins munu starfa fram að næstu kjararáðstefnu sem 
verður í október 2013. mjög góð þátttaka er í hópunum og það 
verður áhugavert og spennandi að sjá niðurstöðurnar sem koma 
munu frá þeim. Hóparnir hafa það verkefni að skilgreina áhersl-
urnar sem þeir vilja ná fram við endurnýjun næstu kjarasamn-
inga hjá sér og ekki síður að skilgreina framtíðarmarkmið í kröfu-
gerð. Ég tel að þetta sé grunnurinn að því  að við náum árangri í 
framtíðinni, þ.e. þannig getum við sett niður skýrar framtíðar-
áherslur, óháð því hvernig hlutirnir þróast í kjaramálum á næstu 
árum. með skýr framtíðarmarkmið komum við sterkari að samn-
ingaborðinu og auðveldara er að ná hlutum fram þegar markmið-
in eru skýr. einnig þurfum við að skilgreina við hverja við viljum 
semja,  miðstýringuna  sem komin er í kjarasamninga á Íslandi 
verður að brjóta upp.

með þeirri vinnu sem hafin er í hópunum er ég mjög bjartsýnn 
á framhaldið, einnig  finnst mér mjög ánægjulegt að félag málm-
tæknimanna á akureyri taki þátt í þessari vinnu með okkur.

framundan er endurskoðun gildandi kjarasamninga og verð-
ur niðurstaðan að liggja fyrir þann 21. janúar 2013. vm mun 
funda með sínum félagsmönnum í desember og janúar til að taka 
umræðu um afstöðu félagsins varðandi endurskoðunina. Leggja 
þarf kalt mat á það hvort meiri verðmæti eru í því fyrir félags-
menn vm að fá 3.25% launhækkun í febrúar og ljúka samnings-
tímanum eða segja upp kjarasamningunum. verði niðurstaðan 
að segja upp kjarasamningunum vegna forsendubrests er óvíst 
hvenær og hvað næðist fram. Það er kalt mat mitt að í aðdrag-
anda þingkosninga og í því ástandi sem ríkir í samfélaginu verði 
mjög þungt að ná fram einhverjum launahækkunum umfram 
það sem er í hendi. vegna ýmissa mála, t.d. jöfnunar lífeyrisrétt-

inda, verða stjórnvöld að koma að kjarasamnings-
gerðinni. viðræðuhæf ríkisstjórn verður ekki kom-
in fyrr en eftir kosningar í vor, samningum yrði þá 
fyrst lokið seint um haustið á næsta ári. en þetta 
er verkefni sem við þurfum að vinna og taka af-
stöðu til.

enn eitt frumvarp um endurskoðun laga um 
stjórn fiskveiða er væntanlegt. trúlega verður það 
komið inn í þingið þegar þessi pistill kemur fram. 
á meðan sú staða er, mun lítið gerast í kjarasamn-
ingaviðræðum okkar við LÍÚ. Þeir hafa kokhraust-

ir sett fram miklar kröfur á hendur sjómönnum um 
aukna þátttöku í útgerðakostnaði. Hvort það sé nauðsynlegt til 
að HB Grandi geti komið hagnaði sínum úr 6000 milljónum upp 
í 10.000 milljónir er ég ekki alveg með á hreinu en sennilega 
mundi það hjálpa. Þessum kröfum höfum við hafnað, en kallað 
eftir vitrænni vinnu um endurskoðun á  verðlagningu á fiski og 
eftirliti með afurðaverðum, en því miður  er ekki mikill áhugi af 
hálfu LÍÚ að fara í þá vinnu.

af vettvangi félagsins er það helst að frétta að unnið hefur 
verið í endurskipulagningu og skilgreiningu á fjármálum félags-
ins. meðal annars verður kostnaðarþátttaka sjúkrasjóðs lækk-
uð úr 15 í 10 prósent, auk þess sem tryggingarfræðilegri úttekt 
á styrktar- og sjúkrasjóði er lokið. Úttektin kom mjög vel út og 
mun stjórn sjóðsins fara í það að endurskoða dagpeninga og 
styrki út frá þeim forsendum. Það er ánægjulegt að við skulum 
geta farið í það að auka verulega dagpeninga og styrki og von-
andi munu þessar breytingar koma fram sem fyrst. 

enn eitt árið er að renna sitt skeið.  mikill hraði og spenna er 
í samfélaginu og  óvissan mikil.  Það verður mikið áfall ef verð 
á sjávarafurðum fara að gefa eftir eins og allt stefnir í á næsta 
ári. Ólíkir hagsmunir rekast á og ekki er mikið verið að velta fyrir 
sér hvaða afleiðingar patentlausnir hafa fyrir aðra, af þeim sem 
setja þær fram. Það er komin fram svona bjargið mér hugsun, 
bjargið mér sama hvernig mín lausn bitnar á öðrum. Þetta er ekki 
gott. 

Ég óska félagsmönnum vm, fjölskyldum þeirra og lands-
mönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.  

Gleðileg jól.
Kv. 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



ábyrgð verkkaupa, sem flestir eru opinberar stofnanir og stór-
fyrirtæki, ekki minni en fyrirtækjanna. allt tal stórfyrirtækja 
um samfélagslega ábyrgð er innihaldslaust hjal þegar þau taka 
svona tilboðum,“ sagði Guðmundur. Hann sagðist sannfærður um 
að fyrirtæki í málmiðnaði geti hækkað laun verulega ef þau losni 
við þessa kennitöluflakkara af markaðinum. „eðlileg launaþróun 
verður ekki í svona glæpaumhverfi undirboða og kennitöluflakks, 
sem löggjafinn heldur hlífðarskyldi yfir.

félagið ætlast til þess að á það verði hlustað þegar niðurstöð-
ur vinnuhópa liggja fyrir á næsta ári. afstaða vm til samvinnu í 
kjaraviðræðum mun markast af því. vm fer eitt fram með sínar 

kröfur ef ekki verður svigrúm til að semja innan atvinnugreinar-
innar,“ sagði Guðmundur.

Kjarasamningar og mótun launastefnu
Gylfi arnbjörnsson, forseti asÍ, fjallaði um gerð kjarasamninga og 
mótun launastefnu. „Þar takast á margir þættir í einu, s.s. skipt-
ing milli einstakra hópa og mismunandi staða einstakra atvinnu-
greina og fyrirtækja. einnig koma til atriði eins og áhrif á sam-
keppnisstöðu í formi hagvaxtar og  fjölgunar starfa, þróun gengis 
og verðbólgu. atriði sem hafa áhrif á svigrúmið hverju sinni eru 
aukin verðmætasköpun; að stækka kökuna svo meira verði til 
skiptanna. aukin tæknivæðing, menntun og þjálfun getur einnig 
haft sömu áhrif. 

aðstæður hverju sinni ráða mestu um hvernig menn bera sig 
að við gerð kjarasamninga. Í samdrætti reynir oft meira á sam-
stöðu og samræmingu með miðstýrðum samningum. samræmd 
launastefna er einnig oft forsenda fyrir breiðri sátt til að takast 
á við sameiginleg vandamál. Þetta er almennt talið til styrkleika 
norræna módelsins. 

Framhald á næstu opnu
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Almenn ánægja var með kjararáðstefnu VM og góða þátttöku félagsmanna.

viðamikið og metnaðarfullt verkefni vm um stefnumótun félags-
ins í kjaramálum almennt og við undirbúning næstu kjaravið-
ræðna, hófst með kjararáðstefnu á Hótel selfossi dagana 2. og 3. 
nóvember sl. almenn ánægja var með ráðstefnuna og góða þátt-
töku félagsmanna. ráðstefnan var sett kl. 13:00, föstudaginn 2. 
nóvember, með inngangi Guðmundar ragnarssonar, formanns 
vm og erindum Gylfa arnbjörnssonar, forseta asÍ, og vilhjálms 
egilssonar, framkvæmdastjóra sa. sigurjón m. egilsson, blaða-
maður og þáttastjórnandi, sá um fundarstjórn.

Störfin vitlaust verðlögð
Í inngangi sínum rakti Guðmundur ragnarsson, formaður vm, 
m.a. tilgang og mikilvægi kjararáðstefnunnar fyrir störf félags-
ins í framtíðinni. Ætlunin með henni er að hefja starf sem mun 
marka stefnu vm í kjaramálum og skilgreina markmið félagsins 
til skemmri og lengri tíma. kjararáðstefna vm 2012 er því upphaf 
að mótun framtíðarkjarastefnu vm.

„Þrátt fyrir mikinn skort á fagmenntuðu fólki úr vél- og málm-
tæknigreinum hefur ekki orðið nauðsynlegt launaskrið til að laða 
fólk í störfin. störf í vél- og málmtæknigreinum eru einfaldlega 
ekki rétt verðlögð inn í hagkerfið. margir samverkandi þættir hafa 
þar áhrif. ein orsökin er samræmd launastefna sem hefur komist 
á við gerð kjarasamninga. aðstæður starfsgreina eru alltaf mis-
jafnar og svigrúm til launahækkana því mismunandi á hverjum 
tíma. samræmd launastefna, sem nær til alls vinnumarkaðar-
ins, gengur ekki. veita þarf starfsgreinum og fyrirtækjum innan 
þeirra svigrúm til að semja á eigin forsendum. Þetta er mikilvægt 
fyrir vél- og málmtæknigreinar því meðalaldur í greininni er orð-
inn nokkuð hár og því brýnt að laða ungt fólk í nám á þessu sviði,“ 
sagði Guðmundur.

Dagvinnulaun eru að mati Guðmundar of lág og standa í vegi 
fyrir aukinni framlegð. „Yfirvinnubölinu er viðhaldið því enginn 
getur lifað á dagvinnulaunum og framlegð íslenskra fyrirtækja 
er 20% minni en fyrirtækja í þeim löndum sem við berum okkur 
saman við. Yfirvinnu verður að minnka og við þurfum að læra af 
hinum norðurlandaþjóðunum hvernig þær hafa farið að. 

aðra orsök lágra launa í greinunum má rekja til þess siðleys-
is sem viðgengst í viðskiptum hér á landi og kemur fram í undir-
boðum og kennitöluflakki. fyrirtæki komast upp með að leggja 
fram tilboð sem jafnvel verkkaupa þykja ótrúverðug. Þarna er 

Fjölmennur fundur
„Aðstæður hverju sinni ráða mestu um hvernig menn bera sig að við gerð 
kjarasamninga. Í samdrætti reynir oft meira á samstöðu og samræmingu 
með miðstýrðum samningum. Samræmd launastefna er einnig oft forsenda 
fyrir breiðri sátt til að takast á við sameiginleg vandamál.“

Vel heppnuð 
kjararáð- 
stefna VM

Þrátt fyrir mikinn skort á fagmenntuðu 
fólki úr vél- og málmtæknigreinum 
hefur ekki orðið nauðsynlegt launa-

skrið til að laða fólk í störfin. Störf í vél- 
og málmtæknigreinum eru einfaldlega ekki rétt 
verðlögð inn í hagkerfið.
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við skilyrði hagvaxtar og þenslu eru aðstæður og áherslur oft 
aðrar. Þá er meiri samkeppni milli fyrirtækja um fólk og meira til 
skiptanna. við þær aðstæður minnkar oft miðstýring í kjaravið-
ræðum,“ sagði Gylfi.

„vegna mikils sveigjanleika á vinnumarkaði og í launamyndun 
má segja að hér séu tvö kerfi.

taxtalaunakerfi, þar sem samið er um þau laun sem greidd 
eru og ekkert svigrúm er til launaskriðs, og markaðslaunakerfi, 
þar sem samið er um ,,almennar launahækkanir‘‘, en ríkur þáttur 
persónulegra samninga m.v. þekkingu og færni launamanns og 
aðstæður fyrirtækja. 

við gerð kjarasamninga er skýr verkaskipting milli eininga innan 
asÍ. Landssamböndin semja saman við sa um launakostnaðarram-
mann, m.t.t. samkeppnisstöðu, gengis og verðbólgu. Þegar gengið 
er frá samningi þeirra sem eru á taxtalaunakerfi er launaskrið oft 
tekið inn í grunninn. fyrir þá sem eru á markaðslaunum er samið 
um almennar hækkanir, sem oft eru minni vegna launaskriðsins. 
Innan þessa fyrirkomulags er svigrúm til að útfæra hækkanir að 
teknu tilliti til hagræðingar og framleiðni í fyrirtækjasamningum, 
án þess að raska kostnaðarhækkunarrammanum.“

Launaskriðið dreifist ekki jafnt
vilhjálmur egilsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, 
hóf mál sitt á því að velta fram nokkrum athyglisverðum spurn-
ingum um íslenska vinnumarkaðinn. Þar á eftir fór hann yfir tölu-
legar staðreyndir um vinnumarkaðinn, s.s. tölur um atvinnuleysi 
og fjölgun starfa, og talaði um helstu vandamál fyrirtækja hér 
á landi. að því loknu fór hann yfir tölur úr nýrri könnun sa sem 
sýnir að 59% stjórnenda búast við óbreyttum starfsmannafjölda 
á næsta ári, 22% búast við fjölgun og 19% búast við fækkun. 

vilhjálmur sýndi tölur um launahækkanir frá 1. ársfjórðungi 
2011 til 2. ársfjórðungs 2012. Þar kom bersýnilega fram að litlar 
launahækkanir hafa átt sér stað hjá iðnaðarmönnum, fyrir utan 
þau 8,9% sem fylgdu í kjarasamningum. Hann sagði það athygl-

isvert að þrátt fyrir fjölmargar launahækkanir í landinu þá séu 
einungis 34% fyrirtækja innan sa sem séu að framkvæma launa-
skriðið. Launaskriðið er því ekki að dreifast jafnt og hefur einungis 
átt sér stað í afmörkuðum geirum vinnumarkaðarins. 

 vilhjálmur kom einnig inn á annað mál í erindi sínu sem teng-
ist framkvæmd kjarasamninga á Íslandi. samtök atvinnulífsins 
eru með 128 mismunandi kjarasamninga á sínum snærum og 
augljóslega er mikil vinna fólgin í endurnýjun þeirra. en þegar all-
ir 128 viðsemjendurnir eru að reyna að komast fyrstir í röðina er 
erfitt um vik því sa er með takmarkaðan mannskap til að sinna 
þeim öllum. 

að lokum sagði vilhjálmur kjarasamninga vera nytsamleg 
tæki bæði fyrir starfsfólk og fyrirtæki. „fjölbreytnin verður alltaf 
til staðar og farnar eru mismunandi leiðir á mismunandi tímum. 
kjarasamningarnir verða alltaf takmarkaðir miðað við ýtrustu 
væntingar og nauðsynlegt er að viðhalda sveigjanleika og aðlög-
unarhæfni innan eða utan kjarasamninga.“ 

Fjörugar pallborðsumræður
mikil ánægja var með þátttöku félagsmanna vm í pallborðs-
umræðum sem hófust að erindum loknum. margar áhugaverð-
ar spurningar komu fram sem frummælendurnir þrír reyndu að 
svara eftir bestu getu. 

vilhjálmur egilsson var spurður út í miðstýringu sa. vilhjálm-
ur taldi það nauðsynlegt fyrir sa að halda þessari miðstýringu 
vegna sterkrar stöðu verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi.

spurt var um kennitöluflakk og svarta atvinnustarfsemi sem 
orsakavald við að halda launum niðri. félagsmenn vm þekktu 
dæmi um fyrirtæki sem eru að undirbjóða í verkefni sem þau vita 
að þau geta ekki klárað sem á endanum borga ekki skatta og önn-
ur tilheyrandi gjöld. allir frummælendur voru sammála um að 
þessa meinsemd þurfi að uppræta með öllum ráðum.

einnig var rætt um fjármagn til menntamála. Guðmundur taldi 
að meðan takmarkað fjármagn væri sett í menntamálin þá yrði 
sa að koma með stefnu um á hvað sviðum menntunar vantaði 
fólk fyrir atvinnulífið næstu 5 til 10 ár. síðan yrðum við að sætta 
okkur við að forgangsraðað væri í menntamálum til að útvega at-
vinnulífinu menntað fólk til aukinnar verðmætasköpunar. 

Framhald á næstu opnu

Hlustað af athygli
Vilhjálmur Egilsson var spurður út í miðstýringu SA. Vilhjálmur taldi það 
nauðsynlegt fyrir SA að halda þessari miðstýringu vegna sterkrar stöðu 
verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi.

Fjörug umræða
Mikil ánægja var með þátttöku félagsmanna VM í pallborðsumræðum sem 
hófust að erindum loknum. Margar áhugaverðar spurningar komu fram sem 
frummælendurnir þrír reyndu að svara eftir bestu getu. 

Aðstæður hverju sinni ráða mestu 
um hvernig menn bera sig að við gerð 
kjarasamninga. Í samdrætti reynir oft 

meira á samstöðu og samræmingu með 
miðstýrðum samningum. Samræmd launastefna 
er einnig oft forsenda fyrir breiðri sátt til að takast 
á við sameiginleg vandamál. Þetta er almennt talið 
til styrkleika Norræna módelsins. 
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Danska leiðin
að pallborðsumræðum loknum kom erik Wiberg frá danska stétta-
félaginu Dansk metal upp í pontu og flutti erindi um stöðu og kjör 
vél- og málmtæknimanna í Danmörku. Hann fór yfir uppbygg-
ingu Dansk metal, sem hefur 115.000 meðlimi og 2160 fulltrúa 
(trúnaðarmenn) í dönskum fyrirtækjum. erik fór yfir framkvæmd 
kjarasamninga í Danmörku. fyrst nefndi hann heildarkjarasamn-
ing, byggðan á afkomu iðnaðarins og annarra efnahagslegra for-
senda, sem er í raun samningur um lágmarkslaun.

Í öðru lagi fjallaði erik um svokallaða raun-kjarasamninga sem 
eru gerðir við fyrirtæki í hinum ýmsu greinum og það eru þau laun 
sem unnið er á í vél- og málmtækni í Danmörku. einu sinni á ári 
hafa fulltrúar starfsfólks heimild til að uppfæra gildandi kjara-
samninga við fyrirtækin. 

erik fór einnig yfir ýmsar ógnir við danskt atvinnulíf, þ.á.m. 
erlent vinnuafl sem erfitt er að ná böndum á, auk þess sem erfitt 
virðist vera að þjappa þessum einstaklingum saman til að tryggja 
lágmarkslaun fyrir þetta vinnuafl og stoppa undirboð sem er 
framkallað með lágum launum og réttindaleysi þessara starfs-
manna. 

erik kom að lokum inn á þá merkilegu staðreynd að Dansk me-
tal rekur öflugan skóla til að þjálfa sína trúnaðarmenn sem sjá um 
samninga við fyrirtækin.

Fór yfir kjör á norskum fiskiskipum
á laugardeginum hófst dagskrá ráðstefnunnar kl 9:30 með erindi 
Odd rune malterud frá norska vélstjórafélaginu. Hann fjallaði um 
kjör á fiskiskipum í noregi og fór yfir uppbyggingu félagsins, sam-
setningu félagsmanna og helstu markmið.  

Odd fór yfir mönnunarmál á norskum fiskiskipum og ýmsar 

breytingar sem verið er að vinna í þar. Hann fór einnig yfir fisk-
sölumál og verðlagningu á fiski í noregi. Því næst fór hann yfir 
launakjör á norskum fiskiskipum og sjómannaafsláttinn.

Framhaldið
að lokinni umfjöllun um erindi Odds var skipað í starfshópa sem 
eiga að starfa fram að ráðstefnu sem haldin verður á næsta ári. 
Hóparnir vinna hver með sinn kjarasamning vm og eru því mynd-
aðir af félagsmönnum sem starfa á viðkomandi samningi. kjara-
samningum er skipað í sjö flokka og eru eftirfarandi;  almenni 
samningur vm við sa, vélstjórar á sjó: fiski-, kaupskip/ríki ferjur, 
samningar við orkufyrirtækin, samningar í stóriðju, framleiðslu-
fyrirtæki (s.s. marel, Össur, Becromal), verslun og þjónusta og að 
lokum ríki og sveitarfélög. Hóparnir eru myndaðir af félagsmönn-
um sem starfa á viðkomandi samningi.

Þeir félagsmenn sem áhuga hafa á að koma að þessari vinnu 
er hvattir til að hafa samband við Guðna Gunnarsson á netfangið 
gudnig@vm.is eða í síma 575-9805. Glærur frá kjararáðstefnunni 
má finna á heimasíðu vm.

Fyrirhuguð dagskrá kjararáðstefnu VM í október 2013
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
n tryggir það að vm sogist ekki inn í vegferð sem vm er 
	 ekki sátt við að taka þátt í

Framhald á næstu síðu
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hvernig var þín upplifun af kjararáðstefnu VM?

Það var mjög ánægjulegt að sjá hversu margir voru 
mættir á kjararáðstefnuna þrátt fyrir leiðinda veður. 
ráðstefnan heppnaðist mjög vel að mínu mati og þar 

voru flutt mörg góð erindi og margt kom 
í ljós sem við ættum að hafa til hliðsjón-
ar og nýta okkur í framhaldinu í undir-
búningi fyrir endurnýjun kjarasamn-
inga árið 2014. Þó stóð upp úr hversu 
líflegar pallborðsumræðurnar voru og 
hversu margt áhugavert kom þar fram. 
á ráðstefnunni voru skipaðir vinnuhóp-
ar sem eiga að taka þátt í þeirri vinnu 
sem framundan er varðandi endurnýj-
un samninga 2014, en í þeirri vinnu er 
mikilvægt að við séum vel undirbúnir. Ég hlakka til að fara í 
þessa vinnu og er bjartsýnn á að hún eigi eftir að skila okkur 
árangri. 
kjararáðstefna sem þessi er nauðsynlegur vettvangur fyrir 
okkur til að taka þátt í og vera meðvitaðir um hvernig málin 
eru að þróast. Þannig eigum við að reyna að hafa áhrif á kjör 
okkar, því öðruvísi náum við ekki árangri í kjaramálum. mark-
miðið með þessari kjararáðstefnu var að fá hugmyndir og 
hefja undirbúning og marka launastefnu okkar, en það er 
ekki gert nema með umræðu og góðum undirbúningi. Ég tel 
að nú sé rétti tíminn til þess. Það er komin tími til að sækja og 
efla okkar kjör.“ 

Kristmundur Skarphéðinsson, 
vélfræðingur hjá HS orku og 

meðlimur í fulltrúaráði VM.

Ég hafði töluverðar væntingar til þessarar ráðstefnu og 
þær gengu að mestu eftir enda tókst ráðstefnan vel. 
fyrirlestrar þeirra Gylfa, vilhjálms og Guðmundar á 

fyrri degi ráðstefnunnar voru bæði 
upplýsandi og gagnlegir, og svo voru 
fyrirspurnir okkar félaga til fyrirmynd-
ar. einnig voru fyrirlestrar formanna 
Dansk metal  og norska vélstjórafélags-
ins gott innlegg í ráðstefnuna og okkar 
félagar á fundinum sýndu þeim mikinn 
áhuga. 
nú eftir þessa ágætu ráðstefnu mun 
aðal vinnan fara fram en það er vinna 
faghópa um kjaramál á milli þinga, en 
næsta þing verður haldið haustið 2013. vonandi eru sem 
flestir tilbúnir að vinna í þessum hópum, sem eiga að skila 
sinni vinnu á næsta þingi þar sem við skipuleggjum kjarabar-
áttuna til framtíðar.
Ég skora á okkar ungu menn og konur að gefa kost á sér í 
þessa vinnu því það er þeirra ungu að móta kjarabaráttuna 
til framtíðar. Það er ekki góður kostur að nota aðeins karla 
eins og mig til að berjast fyrir bættum kjörum, vegna þess að 
við sem eldri eru erum komnir í skjól fyrir skuldum og börnin 
farin að sjá fyrir sér sjálf. svo besta samsetningin er blandað-
ur aldurshópur þar sem reynslan og ákafi hinna yngri koma 
saman.“

Sævar Örn Kristjánsson, 
vélfræðingur hjá Landsvirkjun 

og aðalmaður í stjórn VM. 

Vm tók sig til og sló á þráðinn til tveggja félagsmanna sem koma að störfum félagsins og fékk þá til að lýsa 

sinni upplifun af ráðstefnunni, því sem þeim þótti standa upp úr og hvernig þeir sjá framhaldið fyrir sér.
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á fundi norræna vélstjórasambandsins (nordiska maskinbe-
fälsfederationen -nmf), 5. og 6. nóvember 2012 í stavanger, 
var samþykkt fréttatilkynning varðandi notkun koltvísýrings 
(CO2) sem slökkvimiðils. Þar harmar nmf að notkun koltvísýr-
ings sem slökkvimiðils um borð í skipum hafi ekki verið bönn-
uð.

Í fréttatilkynningunni segir efnislega að þó vel menntuð og 
þjálfuð áhöfn í vélarúmi skips geti skynjað eld og eldhættu, jafn-
vel betur en eftirlitskerfi, geti alltaf orðið óhöpp og eldur orðið 
laus. Þá skapast mikið hættuástand því gnægð eldfimra efna er 
fyrir eldinn að nærast á og mikill hiti myndast. slökkvistarf er 
mjög erfitt og hættulegt við þessar aðstæður og miklar líkur eru 
á skemmdum á mikilvægum búnaði. við slíkar aðstæður er tím-
inn, sem það tekur að afmarka hættuna, úrslitaatriði.

koltvísýringur er notaður sem slökkvimiðill í mörgum skip-
um, eftir að Halon, sem er hættulegra efni, var bannað. mörg 
útgerðarfyrirtæki hafa sett mannlega þáttinn í forgang og sett 
vatnsgufuslökkvikerfi í skip sín.

nmf mælist til þess að siglingayfirvöld á norðurlöndum 
banni koltvísýring sem slökkvimiðil og vill í því sambandi 
benda á eftirfarandi atriði varðandi notkun á koltvísýringi sem 
slökkvimiðli.

Dauðsföll hafa orðið vegna óviljandi útlosunar á koltví-
sýringi. skilyrði fyrir útlosun á koltvísýringi eru tímafrek og 
áhættuþáttur í sjálfu sér þar sem ekki má losa lofttegundina út 
fyrr en búið er að yfirgefa vélarúmið, einmitt þegar oft er nauð-

synlegt að hafa mannskap á staðnum til að keyra búnað á neyð-
arstýringu og afmarka skaðann. 

Skipið er í raun yfirgefið
vélarúmið þarf að vera alveg loftþétt, en það getur tekið tíma 
að ganga frá hlutum á þann veg. 

áhafnarmeðlimi í ákveðinni stöðu um borð er falið að hleypa 
koltvísýringnum á. ef viðkomandi einstaklingur slasast er óvíst 
að sú aðgerð verði framkvæmd ef aðrir áhafnarmeðlimir kunna 
ekki að hleypa koltvísýringnum á.

Þar sem koltvísýringurinn fjarlægir einungis súrefnið úr 
andrúmsloftinu, en minnkar ekki hitann á brunasvæðinu, er 
mikil hætta á að eldur blossi upp aftur ef súrefni kemst að gegn-
um óþéttar loftrásir eða þegar áhöfn vélarúmsins þarf að kom-
ast á staðinn og þá mögulega með hörmulegum afleiðingum.

síðast en ekki síst eru ómanneskjulegar kröfur settar á 
þann sem stjórnar slökkviaðgerðum um borð og gefur endan-
lega skipun um að hleypa lofttegundinni á rými þar sem eld-
ur er laus. Hann getur aldrei verið alveg öruggur um að það sé 
mannlaust og þétt, sem er forsenda þess að hann megi hleypa 
gasinu á. 

með vatnsþokuslökkvikerfi losna menn við öll þessi vanda-
mál. sá sem fyrst verður var við eld getur hleypt slökkvimiðlin-
um á rýmið þar sem eldurinn er, vitandi það að einungis eldur-
inn deyr og hægt er að halda áfram nauðsynlegum aðgerðum til 
að hefta eldinn og draga úr skaða.

tilkynning frá norræna  
vélstjórasambandinu

Norrænir vélstjórar vilja banna notkun á koltvísýringi sem slökkvimiðils:

Úr vélarúmi varðskipsins Þórs
NMF harmar að notkun koltvísýrings sem slökkvimiðils um borð í skipum hafi ekki verið bönnuð.
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��� MINNI 
bensíneyðsla á ��
en á ��� km hraða.

Arion banki býður nú kaupleigu og 
bílalán til að fjármagna bílakaup. 
Viðskiptavinir í Vildarþjónustu njóta 
hagstæðra kjara og geta sparað sér 
töluverða fjármuni. 

ÁRSAÐILD AÐ FÍB FYLGIR 
ÖLLUM SAMNINGUM
Á arionbanki.is finnur þú reiknivél sem 
sýnir með einföldum hætti muninn á 
þeim valkostum sem í boði eru.

HAGKVÆM 
BÍLAFJÁRMÖGNUN

Þekkingarfyrirtæki í málmiðnaði og véltækni
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Fundarplan jól og áramót 2012-2013

27. desember,  reykjavík
Fundarstaður, stórhöfði 25, 4. hæð. kl. 17:00 – 19:00
Dagskrá : málefni vélstjóra á sjó.

28. desember,  akureyri 
Fundarstaður, Hótel kEa    kl. 17:00 – 19:00
tengiliður, jón jóhannsson

29. desember, reyðarfjörður
Fundarstaður, Fjarðarhótel   kl. 12:00 – 14:00
tengiliður, óskar sverrisson

2. janúar, Vestmannaeyjar
Fundarstaður, akoges salurinn kl. 12:00 – 14: 00
tengiliður, Örn Friðriksson

mikil vöntun hefur verið á faglærðum netagerðarmönnum hér á 
landi á síðustu árum og áratugum. Þeir veiðarfæraframleiðend-
ur sem tímarit vm talaði við voru sammála um að nánast óger-
legt sé að fá faglærða netagerðarmenn í vinnu. netagerð er lög-
gild iðngrein, kennd eftir meistarakerfi, þar sem nemendur ljúka 
starfsnámi á netaverkstæðum undir handleiðslu meistara og 
fara síðan í sveinspróf. Lárus Þór Pálmason, kennari í netagerð 
við fjölbrautaskóla suðurnesja og fisktækniskóla Íslands, segist 
hafa orðið var við aukinn áhuga fyrir námi í netagerð.

„aðsókn að náminu hefur ekki verið ýkja mikil undanfarin 
ár og um allangt skeið voru engir nemendur skráðir í námið. Um 
þessar mundir eru þrír nemendur frá þremur landshlutum í fullu 
netagerðarnámi og eru jafnframt á samningi hjá meistara,“ segir 
Lárus Þór og bætir því við að sjómenn sæki talsvert í netagerðar-
nám og þá einkum ungir stýrimenn. „Þeir eru að taka fagbóklegar 
greinar í fjarnámi og eru væntanlega að auka atvinnumöguleika 
sína með þessu móti eða bæta almenna þekkingu sína á veiðum 
og veiðitækni.“

spurður um ástæðuna á bakvið þessa auknu aðsókn í námið 
segir Lárus það líklegt að þar spili inní að rekstur útgerða hefur 
gengið vel og að störf í þjónustu við sjávarútveg séu fýsileg, þar 
sem boðið sé upp á atvinnuöryggi og ágæt launakjör. 

„vissulega er þörf á endurnýjun í greininni því meðalaldur 
manna á verkstæðum er orðinn nokkuð hár, eða um 52 ár sam-

kvæmt nýlegri könnun fagráðs netagerðar. Því er áríðandi að 
halda þessari þjónustu við sjávarútveginn hér heima og ótækt að 
hún fari úr landi. alls munu um 140 manns starfa í greininni í 25 

áhugi fyrir námi í 
netagerð að glæðast

Netagerð er löggild iðngrein þar sem nemendur ljúka starfsnámi á netaverkstæðum: 

Netagerð
Lengi voru engir nemendur skráðir í netagerðarnám. Um þessar mundir eru 
þrír nemendur í fullu námi.

veiðarfæragerðum hér við land skv. áðurnefndri könnun fagráðs 
netagerðar.“  

Lárus segir nám í netagerð vera kjörið tækifæri fyrir ungt fólk 
sem vill hasla sér völl í iðngrein sem býður upp á næg atvinnutæki-
færi. „atvinnumöguleikar eru góðir þegar til framtíðar er litið og 
þörf er á endurnýjun í greininni. stéttin býr yfir mikilli fagþekk-
ingu og  íslensk netagerðarfyrirtæki veita fyrsta flokks þjónustu 
á sínu sviði. en slíkt verður aðeins til framtíðar með endurnýjun á 
þekkingu og mannaafla í greininni.“ 
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Oddgeir Oddgeirsson,  
verkstjóri hjá Ísfell
Hvernig gengur að fá faglærða netagerðarmenn í vinnu?
„nýliðunin er nánast engin. að vísu er Ísfell með þrjá nema 
í dag og það eru strákar frá tvítugu og upp í fimmtugt.  
Þeir eru fyrstu nemarnir sem við höfum fengið í um tíu ár 
en þeir voru í vinnu hér hjá okkur og ákváðu að læra þetta. 
Þeir eiga síðan eftir að fara í bóklegt nám.“

Hafið þið auglýst eftir faglærðu fólki?
„já við höfum auglýst eftir faglærðum netagerðarmönnum. 
við höfum hins vegar ekki fengið margar umsóknir frá fag-
lærðum netagerðarmönnum s.l. ár. Það sem hefur haldið 
okkur gangandi er að við höfum  að skipa frábærum mann-
skap á okkar netaverkstæðum með langan starfsaldur.“ 

Hugi Árbjörnsson,  
netagerðarmeistari hjá Hampiðjunni
Hvernig hefur gengið að fá  
faglærða netagerðarmenn í vinnu?
„Það hefur ekki gengið vel enda er nýliðunin nánast engin. 
Það var einn hérna hjá okkur í fyrra og hann hætti og klár-
aði ekki einu sinni námið. Breytingin er sú að það hefur 
enginn sótt nám í þessu síðustu ár. við höfum því þurft að 
manna stöður með ófaglærðum. Þetta rúllar alveg en það 
eru ekki mörg ár í að það verði ekki margir lærðir eftir. við 
erum með mikið af eldri mönnum sem eru flestir faglærðir 
og fara bráðum á eftirlaun. Það hætti einn faglærður hjá 
okkur á þessu ári og fór á eftirlaun. Ég er yngsti faglærði 
maðurinn í fyrirtækinu og ég er fertugur.“ 
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75. ára afmælisráðstefna sjómannadagsráðs var haldin á Hót-
el natura í reykjavík þann 22. nóvember sl. á ráðstefnunni voru 
flutt mörg fræðandi og athyglisverð erindi. meðal annars flutti 
Pétur magnússon, forstjóri Hrafnistu, erindi þar sem hann ræddi 
Hrafnistuheimilin í nútíð og framtíð, Pálmi v. jónsson, prófess-
or og yfirlæknir öldrunarlækninga LsH, talaði um framtíðarsýn í 
öldrunarþjónustu og Guðmundur Hallvarðsson, stjórnarformaður 
sjómannadagsráðs ræddi ástæðuna fyrir því af hverju sjómanna-
dagsráð fór sína leið í búsetumálum fyrir eldri borgara. 

sjómannadagsráð í reykjavík og Hafnarfirði er samband stétt-
arfélaga sjómanna á höfuðborgarsvæðinu og var það stofnað í 
reykjavík 25. nóvember 1937 af ellefu stéttarfélögum sjómanna 
í reykjavík og Hafnarfirði, þar sem hvert félag tilnefndi 2 fulltrúa, 
en vm á í dag 8 fulltrúa af 34 í ráðinu. megintilgangurinn með 
stofnun ráðsins á sínum tíma var að efna til sjómannadags og sjá 
um skipulagningu hans. sjómannadagsráð á og rekur Hrafnistu í 
reykjavík, kópavogi og Hafnarfirði, Happdrætti Das orlofssvæð-
ið að Hraunborgum Grímsnesi, naustavör ehf. og Laugarásbíó sem 
leigt er til kvikmyndahússins ehf. enn fremur annast sjómanna-
dagsráð sjálft hátíðarhöldin á sjómannadaginn í reykjavík sem 
aðili að Hátíð hafsins og gefur út sjómannadagsblaðið.

Fróðleg afmælisráðstefna 
Sjómannadagsráðs

opnunartími á skrifstofu 
Vm yfir hátíðarnar  
skrifstofa vm er lokuð á  
aðfangadag, gamlársdag  
og nýársdag. Hefðbundinn  
opnunartími verður  
27. og 28. desember.

SANDBLÁSTUR & MÁLMHÚÐUN

Ferro Zink hf. l   www.ferrozink.is  l  ferrozink@ferrozink.is
 l   Árstíg 6  l  600 Akureyri  l sími 460 1500

 l  Álfhellu12-14  l  221 Hafnarfjörður  l  sími 533 5700

VM dagbókin 2013
Vm dagbókina 2013 er hægt að nálgast á skrifstofu Vm, 
stórhöfða 25 , 110 reykjavík. Einnig er hægt
að hringja í síma 575-9800 og fá hana senda heim.

Vélvirki 
Blikksmiðja  
Reykjavíkur

Opnuðu glæsilegt véla- 
verkstæði á Grundartanga

Kári Pálsson, forstjóri Hamars, þakkar velgengni fyrirtækisins góðu starfsfólki:

vélsmiðjan Hamar opnaði nýtt og glæsilegt 1200 fermetra véla-
verkstæði á iðnaðarsvæðinu á Grundartanga í síðasta mánuði. 
kári Pálsson, forstjóri Hamars, tók til máls á glæsilegri opnunar-
athöfn fyrirtækisins og  rak í ræðu sinni hvernig fyrirtækinu hefði 
tekist að hanna og byggja húsið á einungis 14 mánuðum.

„mikill fjöldi fyrirtækja kom að byggingu hússins og óhætt er 
að nefna nokkur þeirra. Húsið er smíðað úr forsteyptum eining-
um frá Loftorku í Borgarnesi og þakeiningar eru frá Límtré vírnet 
í Borgarnesi. Öll rafmagnsvinna var framkvæmd af rafís ehf. að-
alverktaki var eðalhús á selfossi og umsjón með hönnun hússins 
var í höndum ernst Backman sem stýrir tæknideild Hamars ehf. 
Húsið er með sal fyrir almenna smíði og einnig sérstakt rými fyr-
ir mótorsamsetningar og viðkvæma hluti sem ekki þola ryk sem 
talsvert er af á smíðaverkstæðum og til þess að minnka mengun 
var sett upp mjög öflug loftræstisamstæða,“ sagði kári.

30 starfsmenn á Grundartanga
Hamar er með aðalstöðvar í kópavogi og hefur rekið starfsemi á 
Grundartanga frá árinu 2010. að auki rekur Hamar starfsstöðvar 
á akureyri, Þórshöfn og eskifirði. ríflega hundrað manns starfa 
hjá fyrirtækinu í dag. „verkefni Hamars á Grundartanga tengjast 
flest stóriðju og skipaþjónustu. Í húsinu starfa um 30 starfsmenn 
að jafnaði en þeir geta orðið mun fleiri þegar mikið er um að vera 

á svæðinu. velgengni Hamars byggir á góðu starfsfólki sem er til-
búið til að leggja sig fram með okkur að skapa „besta vinnustað í 
heimi“. við reynum að skapa öruggan vinnustað þar sem starfs-
fólk er hvatt til að koma vel fram við hvort annað og boðleiðir eru 
stuttar. Unnið er eftir IsO 9001 gæðakerfi. Góð fjármálastjórn 
skiptir líka mjög miklu máli, mikilvægt er að starfsmenn finni 
að félagið er ekki skuldsett og atvinnuöryggi er til staðar,“ sagði 
kári.

Gufubað og heitur pottur
við hönnun hússins var að sögn kára unnið mjög náið með starfsmönn-
um Hamars sem voru tilbúnir að koma með sínar hugmyndir og óhætt 
er að segja að húsið breyttist mikið frá því fyrstu hugmyndir komu fram 
og þar til húsið var tekið í notkun á vormánuðum 2012.

til marks um það má benda á að starfsmenn fyrirtækisins á Grund-
artanga hafa aðgang að gufubaði og heitum potti. „við óskuðum efir 
ábendingum starfsfólks og fengum fjöldann allan af ábendingum sem 
síðan voru ræddar á rýnisfundum. afraksturinn er vinnuumhverfi 
og starfsmannaaðstaða eins og best verður á kosið. Hamar er ungt 
og orkumikið fyrirtæki og markmið starfsmanna er að hafa gaman í 
vinnunni og vera stolt af því sem við getum. nýja verkstæðið mun án 
efa hjálpa okkur enn frekar að ná þeim markmiðum.“

Frá opnunarathöfninni
Kári Pálsson, forstjóri Hamars, rak í ræðu sinni hvernig fyrirtækinu hefði  
tekist að hanna og byggja húsið á einungis 14 mánuðum.

Hamar á Grundartanga
„Mikill fjöldi fyrirtækja kom að byggingu hússins og óhætt er að nefna nokkur 
þeirra. Húsið er smíðað úr forsteyptum einingum frá Loftorku í Borgarnesi og þa-
keiningar eru frá Límtré vírnet í Borgarnesi. Öll rafmagnsvinna var framkvæmd af 
Rafís ehf.“

Framtak 
Blossi ehf.
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VélVirki, söngVari  
og fiMleikakappi

Óskar Valgarðsson er 77 ára vélvirki sem hefur ekki enn sagt skilið við rennibekkinn.

ÓSKAR  
VALGARÐSSON

 „Þarna er ég á sérstöku verk-
stæði sem var tengt renni-
verkstæði Héðins og er að 

vinna í svokallaðri spón-
brjótsvél. Hún slípaði rennistál 
þannig að spónninn brotnaði.“  



ó
skar valgarðsson, vélvirki, söngvari, áhuga-
maður um blómarækt og fyrrverandi fim-
leikakappi hafði unnið sem vélvirki í um 
hálfa öld þegar hann fór á eftirlaun fyrir 
áratug síðan. Þá gafst honum tækifæri til 
að sinna betur þeim ýmsu áhugamálum 
sem hann hefur, þ.á.m. heimasmíði á glæsi-
legum verðlaunagripum sem hann smíð-

ar í fyrirmyndar verkstæðisaðstöðu í bílskúrnum heima hjá sér. 
á meðal þeirra gripa sem Óskar smíðar má nefna verðlaunagripi 
sem vm gefur afburðanemendum við útskriftir úr málmgreinum 
og vélstjórn. 

Fimleikakappi til þrítugs
„faðir minn, valgarður Þorkelsson, var kunnur aflamaður og flutti 
með móður minni, fanneyju Björnsdóttur, og okkur fjölskyld-
unni, frá siglufirði til Hafnarfjarðar árið 1940 til að elta þorskinn í 
faxaflóanum. á meðan faðir minn stundaði sjómennsku, aðallega 
frá keflavík, var ég fimm ára og lék mér með hinum strákunum í 
hverfinu. eitt sinn vorum við staddir uppi á Hamrinum við flens-
borgarskólann í Hafnarfirði og vorum að leika okkur. Þá sáum við 
þegar breski flotinn kom inn í höfnina og hermennirnir marseruðu 
á land. Það var ógleymanlegur atburður,“ segir Óskar þegar hann 
er spurður út í mótunarárin.

„tveimur árum síðar ákváðu foreldrar mínir að flytja á Berg-
staðastræti 14 í reykjavík, þar sem Bernhöftsbakarí stendur í 
dag, og þá byrjaði ég í miðbæjarskólanum. Þar var kennari að nafni 
Halldór erlendsson og hann kenndi okkur bekkjarfélögunum fim-
leika og smíði. síðan þróuðust hlutirnir þannig að ég og tveir aðrir 
strákar úr bekknum sköruðum fram úr í fimleikunum og Halldór 
ákvað að gera okkur að góðum fimleikamönnum. eftir það fór-
um við að æfa á fullu og héldum í kjölfarið fimleikasýningar, en 
á þessum tíma var ekki keppt í fimleikum hér á landi. seinna varð 
ég meðlimur í frægum fimleikaflokki kr og varð formaður fim-
leikadeildar ármanns,“ segir Óskar og útskýrir hvernig fimleika-
iðkunin hafi skilað sér í góðu líkamlegu ástandi allar götur síðan, 
en Óskar stundaði fimleika til þrítugs. 

Óskar hefur verið giftur kolbrúnu karlsdóttur í um 60 ár og 
þau hjónin eru einnig dugleg að hreyfa sig. „við stundum útivist 
og förum í göngutúra og ég lyfti lóðum á hverjum morgni. maður 
má til með að hreyfa sig þegar maður er orðinn 77 ára gamall því 
ellin hremmir mann og þegar maður glímir við hana liggur maður 
fyrir rest.“

Sjóveikin varð örlagavaldur
en höldum aftur til sjötta áratugar síðustu aldar þegar Óskar er 
að útskrifast úr grunnskóla og stefnir hraðbyr út á vinnumark-
aðinn. „eftir hefðbundna skólagöngu og landspróf ákvað pabbi 
að við bræðurnir skildum verða sjómenn. Ég var sendur á mótor-
námskeið hjá fiskifélaginu, en námskeiðið hafði það hlutverk að 
kenna mönnum vélstjórn fyrir smábátaflotann sem þá var. eftir 
það fór ég á eina vertíð á sjó, en sjóaðist aldrei almennilega. Þeg-
ar það var orðið augljóst að ég ætlaði ekki að hrista sjóveikina af 

mér fór faðir minn með mig niður í Héðinshúsið  og ég hóf að læra 
járnsmíði.“

Óskar segir námsárin í Héðni vera einstaklega minnisstæð. 
„fyrirtækið var á þessum árum að þróast og mótast og sveinn 
Guðmundsson var mjög athafnasamur maður og sanngjarn for-
stjóri. Hann gekk um fyrirtækið á hverjum einasta degi og rak 
það af miklum myndarskap. Í Héðni var ákaflega gott að vera og 
maður lærði óhemju mikið. fyrirtækið var langt á undan öðrum 
sambærilegum fyrirtækjum því þarna var allt teiknað og smíðað 
og nánast ekkert keypt að utan. stærstu verkefnin tengdust út-
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gerðinni og ég vann til að mynda í eitt og hálft ár við skrúfuvið-
gerðir með sigurhansi Hannessyni, besta suðumanni landsins 
á þeim tíma. annað verkefni sem er mér mjög minnisstætt var 
þegar við vorum að skipta um sveifarás í gömlu gufuvélunum. 
sveifarásarnir voru risastór stykki og það var mikil nákvæmnis-
vinna að koma þeim aftur fyrir.“

Óskar segir námið í Héðni hafa gert sig vinstri sinnaðan þegar 
kom að stjórnmálum og að hann hafi af þeim sökum tekið þátt í 
að stofna Iðnnemasamband Íslands. „Þá vorum við að búa okk-
ur til verkalýðsbaráttu því við nemarnir höfðum einungis 25% 

af sveinalaununum, sem þóttu nú ekki merkileg. árið 1957 tók 
ég síðan sveinsprófið og endaði efstur yfir allt landið. Þá fékk ég 
verðlaun frá félagi járniðnaðarmanna, skrautskrifaða bók sem 
ég á enn í dag og þykir vænt um. síðar fór ég í stjórn félagsins og 
sat þar ásamt þáverandi formanni, Guðjóni jónssyni, en ég var 
ritari stjórnarinnar í tvö ár. á sama tíma var ég á fullu hjá Héðni 
og við unnum til 10 nánast alla daga, og brostum út að eyrum og 
lengra þegar við fengum að vinna um helgar því yfirvinnukaup-
ið hélt manni gangandi.“  

Framhald á næstu opnu

Verkstæðið
Óskar stendur hér við rennibekkinn sem hann 

er með í bílskúrnum heima hjá sér.
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33 ár í Straumsvík
árið 1966 fór Óskar að vinna hjá flugfélaginu og eftir það lá leiðin 
í álverið í straumsvík. Þar vann hann næstu þrjá áratugina, eða 
þangað til hann fór á eftirlaun. „Í álverinu starfaði ég sem vélvirki 
á lager og lenti sem betur fer aldrei í neinu „skítadjobbi“ eins og 
járnsmiðir í álverum lenda oft í. Ég var í álverinu í 33 ár og fannst 
það vera góður vinnustaður. Þar myndaðist góður félagsandi eins 
og gerist oft þegar margir járnsmiðir, rafvirkjar og fleiri iðnaðar-
menn safnast saman.“

Þegar Óskar starfaði í álverinu fór hann að syngja með 
karlakórnum stefni. „Ég er ekki í eðli mínu tónlistarmaður, en 
ég hef gaman af því að syngja. fyrir járnsmiðstitt eins og mig 
var mikil upplifun fólgin í því að fá að syngja. Það mætti koma 
fram að Lárus sveinsson, stjórnaði stefni alla tíð á meðan ég 
var þar.“ 

eins og áður hefur komið fram hefur Óskar verið duglegur að 
smíða ýmsa gripi í bílskúrnum hjá sér, en þar er hann meðal ann-
ars með góðan rennibekk. „Ég smíða til dæmis verðlaunagripi fyr-

ir vm og hélt nýverið sýningu á gripunum hjá félaginu. Ég er einn-
ig mikið í blómarækt en ég byrjaði í henni stuttu eftir að við hjónin 
byggðum húsið okkar um 1970. Ég hef mikinn áhuga á allri fegurð 
í kringum mig og vill helst að við séum nokkuð almennilegir sjálf-
ir,“ segir Óskar og hlær. 

Blómarækt
„Ég er einnig mikið í blómarækt en ég byrjaði í henni stuttu eftir að við hjónin byggðum húsið okkar um 1970. Ég hef mikinn áhuga á allri fegurð í kringum mig 
og vill helst að við séum nokkuð almennilegir sjálfir.“ 
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nýlega var gerð tryggingafræðileg athugun á stöðu styrktar- og 
sjúkrasjóðs vm, miðuð við lok árs 2011, eins og lög gera ráð fyrir, 
en úttekt skal gera á fimm ára fresti. Úttektina gerði Bjarni Guð-
mundsson, tryggingastærðfræðingur.

Reglur um sjóðinn og réttindaákvæði
styrktar- og sjúkrasjóður vm er starfræktur innan félags vél-
stjóra og málmtæknimanna (vm) og er sjóðurinn eign félagsins. 
starfsemi sjóðsins fer eftir reglugerð hans og verða breyting-
ar aðeins gerðar á reglugerðinni á aðalfundi vm og þarf meiri-
hluta greiddra atkvæða til að þær hljóti samþykki. reglugerðin 
var samþykkt á stofnfundi vm 14. október 2006, henni var síð-
an breytt á aðalfundi árin 2008, 2009 og 2011. stjórn sjóðsins er 
skipuð fimm mönnum. formaður félagsins er jafnframt formaður 
stjórnar sjóðsins.

stjórn félagsins skipar einn fulltrúa í stjórn sjóðsins en þrír 
fulltrúar eru kosnir á aðalfundi félagsins.tekjur sjúkrasjóðs-
ins eru samningsbundin iðgjöld atvinnurekanda til sjóðs-
ins (1%); vextir, gjafir, framlög, styrkir og arður auk annarra 
tekna. fyrir sjóðfélaga sem taka laun samkvæmt kjarasamn-
ingi ríkisins er greitt lægra iðgjald til sjóðsins, eða 0,41% af 
launum þar sem veikindaréttur þeirra er rýmri en gerist á al-
mennum markaði.

tilgangur sjúkrasjóðsins er skilgreindur í 2. gr. reglugerðar 
hans. Hann er sá að greiða sjóðfélögum dagpeninga í veikinda- 
og slysatilvikum og greiða lögerfingjum sjóðfélaga dánarbætur 
við andlát hans. ennfremur að styrkja sjóðfélaga til endurhæf-
ingar, sérstakrar læknismeðferðar, slysavarna eða annarra sam-
bærilegra verkefna eftir ákvörðun sjóðsstjórnar hverju sinni. 
Loks hefur sjóðurinn það hlutverk að veita tímabundin lán til 
sjóðfélaga að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem hafa greitt og 
eru að greiða fyrir fullnægjandi iðgjöld til sjóðsins þegar réttur til 
aðstoðar stofnast.

Niðurstaða og endurskoðun á  
dagpeningum og styrkjum
niðurstaða úr tryggingarfræðilegri úttekt sýnir að sjóðurinn 
stendur mjög vel og að talsvert svigrúm sé til að endurskoða og 
bæta við dagpeningum og styrkjum um allt að 30%. 

á stjórnarfundi 15. nóvember síðastliðinn ákvað stjórn vm 
að minnka kostnaðarhlutfall sjúkrasjóðs úr 15% niður í 10%, 
sem mun einnig auka getu sjóðsins til frekari hækkana til félags-
manna vm.

við þessa breytingu mun sjúkrasjóður vm vera með eitt lægsta 
kostnaðarhlutfall sjúkrasjóða stéttarfélaga á landinu.

stjórn sjúkrasjóðs vm hefur hafið vinnu við að endurskoða 
dagpeninga og styrki sjóðsins og mun niðurstaða úr þeirri vinnu 
verða kynnt félagsmönnum sem fyrst. Þessi ánægjulega þró-
un sýnir að með sameiningu og stærri rekstrareiningu þá næst 
fram hagkvæmni sem skilar sér til félagsmanna vm.

vm mun stefna að því að réttindi í styrktar- og sjúkrasjóð 
félagsins verði með þeim bestu sem þekkjast í sambærilegum 
fagfélögum. að lokum má geta þess að breyttar reglur og hækkun 
styrkja fræðslusjóðs munu fljótlega verða kynntar.

styrktar- og 
sjúkrasjóður vm

Tryggingafræðileg úttekt sýnir að Styrktar- og sjúkrasjóður VM stendur mjög vel:

Styrktar- og sjúkrasjóður VM 
Niðurstaða úr tryggingarfræðilegri úttekt sýnir að sjóðurinn 
stendur mjög vel og að talsvert svigrúm sé til að endurskoða 
og bæta við dagpeningum og styrkjum um allt að 30%. 

Guðmundur Ragnarsson 
VM mun stefna að því að réttindi í Styrktar- og sjúkrasjóð félagsins verði með 
þeim bestu sem þekkjast í sambærilegum fagfélögum.
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asÍ-UnG 

       

félagsmenn aðildarfélaga asÍ eru um 110 þúsund. stór hluti þess 
hóps er á aldrinum 16-35 ára, en á þeim aldri er ungt fólk að stíga 
sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum, öðlast mikilvæga starfs-
reynslu, stofna fjölskyldur og kaupa íbúðarhúsnæði, svo eitthvað 
sé nefnt.

Það er mikilvægt að rödd þessa hóps heyrist innan alþýðusam-
bandsins og því var ákveðið á þingi asÍ 2010 að stofna vettvang 
fyrir ungt launafólk innan aðildarfélaga asÍ. fyrsta þing asÍ-UnG 

var haldið á vormánuðum 2011 og 2. þingið í sept-
ember 2012.

Helstu verkefni ASÍ-UNG
meðal helstu verkefna asÍ–UnG er að kynna ungu 
fólki á vinnumarkaði réttindi þeirra og skyldur og 
starfsemi stéttarfélaganna.

asÍ-UnG á að tryggja að hugað sé að stöðu og 
hagsmunum ungs launafólks í stefnu verkalýðs-
hreyfingarinnar og að rödd ungs fólks heyrist í 
starfi og stefnumótun þeirra. asÍ-UnG á að vera 

virkt í samfélagsumræðunni og vera leiðandi afl í réttindabar-
áttu og hagsmunagæslu ungs fólks. Því er mikilvægt að sem 
flest aðildarfélög setji á laggirnar innan sinna vébanda vett-
vang fyrir ungt fólk.  stjórn asÍ-UnG hvetur til stofnunar ung-
liðahreyfinga innanfrá. Í því skyni hefur stjórnin ákveðið að 
heimsækja á næstu mánuðum öll landssambönd innan asÍ til 
að kynna asÍ-UnG og veita félögum hvatningu og ráðleggingar 
varðandi það að stofna sína eigin ungliðahreyfingu og/eða ná 
til ungs fólks í þeim tilgangi að bæta þjónustu gagnvart þessum 
mikilvæga hópi.

Öflugt kynningarstarf styður undir að asÍ-UnG verði hressi-
leg rödd sem heyrist. við hvetjum ungt fólk til að kynna sér nýja 
heimasíðu okkar, www.asiung.is 

Við erum sterk saman!
Fyrir hönd stjórnar ASÍ-UNG,

Guðni Gunnarsson, formaður. 

ASÍ-UNG á að vera virkt í sam-

félagsumræðunni og vera leiðandi afl 

í réttindabaráttu og hagsmunagæslu 

ungs fólks. Því er mikilvægt að sem flest 

aðildarfélög setji á laggirnar innan sinna vébanda 

vettvang fyrir ungt fólk.  Stjórn ASÍ-UNG hvetur til 

stofnunar ungliðahreyfinga innanfrá. Í því skyni 

hefur stjórnin ákveðið að heimsækja á næstu mán-

uðum öll landssambönd innan ASÍ til að kynna ASÍ-

UNG og veita félögum hvatningu og ráðleggingar 

varðandi það að stofna sína eigin ungliðahreyfingu 

og/eða ná til ungs fólks í þeim tilgangi að bæta 

þjónustu gagnvart þessum mikilvæga hópi.
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nú er þetta ár senn á enda runnið og margt hefur verið gert til 
að bæta þjónustu og vellíðan félagsmanna. við höfum verið að 
samræma öll hús eins og hægt er. Í sumum húsum eru skilyrði 
um að hafa heita potta og sumarhúsaáskrift að stöð 2 en á öðr-
um svæðum verður því ekki við komið. 

við höfum lagt  metnað í að uppfæra húsin miðað við nútíma 
þægindi og hefur það aukið aðsóknina. við ætlumst líka til þess 
að félagsmenn og gestir þeirra gangi vel um og láti vita ef eitt-
hvað má betur fara. Yfir heildina litið erum við mjög ánægð með 
umgengni en þó eru ennþá einhverjir sem því miður þrífa illa 
eftir sig. vonandi getum við tekið höndum saman um að bæta 
úr því. munum að ganga frá eins og við viljum koma að hús-
unum.

Jól og áramót
flest húsanna eru í útleigu um jól og áramót. vil ég því biðja 
félagsmenn og gesti þeirra að taka tillit til umsjónarmanna 
húsanna um land allt og ónáða þá sem minnst um hátíðarnar. 
tökum því auka tuskur, salernispappír, eldspýtur o.fl. með okkur. 

Frágangur eftir jól og áramót
förum varlega með kerti og kertaskreytingar. munum eftir að 
taka allt skraut með okkur, þrífa kertavax og rúður (eftir sogs-
kálar á seríum). Þeir sem skjóta upp flugeldum, tertum, blysum 
o.fl , vinsamlegast hreinsið  svæðið eftir ykkur. 

Ég óska félagsmönnum, umsjónarmönnum, samstarfsmönn-
um og fjölskyldum þeirra, gleðilegra jóla og farsældar á nýju 
ári,  með þakklæti fyrir það liðna.

Nauðsynlegt er að ítreka þjónustutímann:
Opið verður föstudagana 21.des. og 28.des. til kl. 20:30.
Laugardagana 22.des. og 29.des verður opið frá kl. 11:00 – 
12:00.
mánudaginn 24.des. verður opið 10:00 – 12:00.
Í neyðartilvikum er hægt að hafa samband á öðrum tímum.

Kær kveðja,
Linda Björk, 

umsjónarmaður orlofshúsa VM. 

Mikilvægt er að sýna umsjónarmönnum orlofshúsa tillit yfir hátíðarnar:

ágætu félagsmenn og gestir 
orlofshúsa/íbúða um allt land

Vertíðir orlofshúsa 2013
tímarit Vm birtir hér á síðunni til hægri upplýsingar um út-
hlutanir á orlofshúsum á næsta ári:

n Páskaúthlutun: opnað verður fyrir umsóknir 10. janúar 
og lokað 8. febrúar, úthlutað verður 12. febrúar og síðasti 
greiðsludagur er 22. febrúar.

n sumarúthlutun: opnað verður fyrir umsóknir 1. mars og lok-
að 22.mars.

n Úthlutað verður 26.mars og síðasti greiðsludagur er 19. apríl.

n Endurúthlutun fer fram 23.apríl og síðasti greiðsludagur er 
2. maí.

n Vefurinn opnaður 7. maí.

n sumartímabilið verður núna frá 24. maí til 16. ágúst.

Umsækjandi:

Nafn Kennitala

Heimili Póstnr. Vinnustaður

Heimasími Vinnusími GSM Netfang

NR Verð Punktar

Ölfusborgir 10 26.100 15

Hraunborgir 15

Syðri-Reykir 20 26.100 18

Laugarvatn Húsvarðarhús 24 21.800 18

Laugarvatn stór raðhús 25 26.100 18

Laugarvatn lítil raðhús 26 18.900 15

Laugarvatn sérhús 27 26.100 18

Kirkjubæjarklaustur 30 21.800 15

Klifabotn í Lóni 40 21.800 15

Einarsstaðir 50 21.800 15

Úlfsstaðir 51 21.800 15

Illugastaðir 60 26.100 15

Furulundur íbúð Akureyri 70 23.900 18

Flókalundur 80

Svignaskarð 90 26.100 18

Reykjavík íbúð 00 28.300 18

Umsóknarfrestur er til 8. febrúar. 
Úthlutun lýkur 12. febrúar.
Greiðslufrestur er til 22. febrúar.

Merkið með tölunni 1 sem fyrsta valkost, 2 og 3 til vara. 

Umsókn um orlofshús og -íbúðir VM 
um páska 2013 

Ekki í leigu 

ATH: Páskavikan er frá 27.  -  2. apríl. 2013 

Ekki í leigu 



Þann 1. nóvember sl. fagnaði Héðinn 90 ára afmæli. af því til-
efni gaf fyrirtækið út veglegan kynningarbækling þar sem farið 
var yfir langa og athyglisverða sögu Héðins. tímarit vm birtir 
hér vel valda kafla úr þeim bæklingi sem eiga það sameiginlegt 
að segja frá fyrstu áratugum fyrirtækisins.

níutíu ára saga Héðins hf. hófst um svipað leyti og vélvæð-
ing var farin að hafa afgerandi áhrif á íslenska atvinnuhætti. 
fyrstu vélbátarnir komu upp úr aldamótunum og fjöldi togara 
var gerður út frá reykjavík árið 1920. Það segir sitt um hversu 
hratt Íslendingar gengu inn í vélaöldina, að stofnendur Héðins 
voru báðir vélamenntaðir, Bjarni Þorsteinsson var vélfræðingur 
og markús Ívarsson var vélstjóri. 

Þeir Bjarni og markús stofnuðu Héðin árið 1922 með því að 
kaupa vélsmiðju sem Bjarnhjeðinn jónsson járnsmiður hafði 
starfrækt við aðalstræti 6b (þar sem morgunblaðshúsið reis 
síðar) í hjarta reykjavíkur. starfsemin hafði legið niðri í tvö ár 
eftir andlát Bjarnhjeðins. markmið þeirra Bjarna og markúsar 
var að koma upp „fullkominni vjelsmiðju er gæti annazt smíði 
og viðhald vjela og áhalda“. til að byrja með voru fjórir starfs-
menn hjá Héðni á þeim 60 fermetrum sem vélsmiðjan hafði til 
umráða í aðalstrætinu. Þeim fjölgaði þó fljótt og voru orðnir sjö 
aðeins tveimur mánuðum síðar. megin viðfangsefnin á þessum 
tíma voru véla- og skipaviðgerðir, aðallega á togurum (botn-
vörpungum), en þeim hafði fjölgað töluvert hér á landi eftir að 
fyrri heimsstyrjöldinni lauk. mikill uppgangur var í sjávarútvegi 
á þessum árum vegna vélvæðingarinnar og íslenskar útgerðir 
fjárfestu af fremsta megni í stálskipum. sjávarútvegurinn var 
orðinn undirstöðuatvinnuvegur þjóðarinnar.

Sveiflur á þriðju og fjórðu áratugunum 
stöðug fjölgun togara og vélbáta á þriðja áratug aldarinnar kall-
aði á sífellt meiri umsvif hjá Héðni. rúmlega 40 togarar og tæp-
lega átta hundruð vélbátar voru gerðir út. Uppgangur var í efna-
hagslífinu, vel fiskaðist og markaðsaðstæður voru góðar.

verulega fór að halla undan sjávarútveginum í upphafi 
fjórða áratugarins, vegna verðfalls á erlendum saltfiskmörk-
uðum og heimskreppunnar. engu að síður réðst slippfélagið í 
reykjavík í gerð tveggja dráttarbrauta við reykjavíkurhöfn á 

árunum 1932-33, og var þá fyrst hægt að taka botnvörpunga 
og minnstu millilandaskip til viðgerðar á landi hérlendis. 

árið 1933 stofnuðu Héðinn og vélsmiðjan Hamar stálsmiðj-
una hf. í sameiningu, til að nýta þau tækifæri sem dráttarbraut-
irnar sköpuðu fyrir bolviðgerðir á járnskipum, ásamt annarri 
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Saga Héðins hófst um svipað leyti og vélvæðingin fór að ryðja sér til rúms.

héðinn fagnar 
90 ára afMæli

plötu- og ketilsmíði. á árunum 1936-37 byggði Héðinn fjórar 
síldar- og fiskimjölsverksmiðjur. Þar haslaði fyrirtækið sér völl 
á sérsviði sem alla tíð síðan hefur verið einn af burðarásunum í 
starfsemi þess.

Um miðjan fjórða áratuginn fóru fyrstu frystihúsin að rísa og 
Héðinn tók virkan þátt í smíði búnaðar fyrir þau. á tíu árum, frá 
1935 til 1945, voru 65 hraðfrystihús byggð og stuðlaði það að 
miklum verkefnum fyrir málmiðnaðarfyrirtækin í landinu. 

Uppgangur á stríðsárunum
Þegar seinni heimsstyrjöldin hófst árið 1939 fluttust allar véla- 
og skipaviðgerðir inn í landið. Um leið varð erfiðara um öll að-
föng, sérstaklega þó vélbúnað. Hjá Héðni, líkt og mörgum öðr-
um smiðjum, var farið að smíða tæki og vélar sem áður voru flutt 
inn erlendis frá. vélbúnaður fyrir síldar- og fiskimjölsverksmiðj-
ur var smíðaður hjá Héðni, svo og fyrir hraðfrystihús.

Framhald á næstu opnu

Níutíu ára saga Héðins hf. hófst um svip-
að leyti og vélvæðing var farin að hafa 
afgerandi áhrif á íslenska atvinnuhætti. 

Fyrstu vélbátarnir komu upp úr aldamót-
unum og fjöldi togara var gerður út frá Reykjavík 
árið 1920. Það segir sitt um hversu hratt Íslendingar 
gengu inn í vélaöldina, að stofnendur Héðins voru 
báðir vélamenntaðir, Bjarni Þorsteinsson var vél-
fræðingur og Markús Ívarsson var vélstjóri.

Héðinstrukkurinn 
Þessi „heimasmíðaði“ kranabíll, byggður á amerískum hertrukki, nýttist við 
allar mögulegar aðstæður í starfsemi Héðins áratugum saman. 

Starfsmenn Héðins 
Raða sér í stiga olíutanks að verki loknu.
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starfsfólki fyrirtækisins fjölgaði stórlega á þessum árum og á 
stríðsárunum sexfaldaðist starfsmannafjöldinn. á þessum tíma 
var húsnæðið í aðalstrætinu löngu sprungið, þó það hafi marg-
sinnis verið stækkað og var komið í 489 fermetra undir það síð-
asta, og farið var að huga að auknu rými. 

Héðinn fékk lóð við seljaveg og árið 1941 hófst bygging húss-
ins sem margir kalla enn Héðinshúsið. árið 1942 var búið að 
flytja alla starfsemina á seljaveginn, í tæplega sex þúsund fer-
metra húsnæði. síðar meir var byggt við húsið til að mæta þörf-
inni fyrir aukið pláss og þegar Héðinn fluttist í Garðabæ árið 
1989 var Héðinshúsið orðið 10 þúsund fermetrar.

Lengi vel einn stærsti vinnustaður landsins
Umsvifin í starfsemi Héðins hafa sveiflast í gegnum tíðina. mest 
voru þau á því tímabili sem Héðinn stundaði umfangsmikla 
fjöldaframleiðslu samhliða því að taka þátt í uppbyggingu sjáv-
arútvegsins, á árunum um og eftir seinni heimsstyrjöldina. árið 
1948 voru flestir á launaskrá í sögu Héðins, eða 474. Þó er talið 
að árið áður hafi 750 manns verið í vinnu hjá

Héðni, stór hluti lausráðinn yfir sumarið, en þá var m.a. unn-
ið við uppsetningu á fiskimjölsverksmiðjum og frystihúsum á 
skagaströnd og siglufirði. minnst voru umsvif Héðins á kreppu-
árunum 1967-68, líkt og hjá flestöllum öðrum fyrirtækjum í 
landinu. árið 1972, á 50 ára afmæli Héðins, hafði þó ræst veru-
lega úr og störfuðu þá um 200 manns hjá fyrirtækinu. á 90 ára 
afmælinu eru fastir starfsmenn rúmlega eitt hundrað. 

Héðinshúsið við Seljaveg 
Var tekið í notkun árið 1942, í miðri síðari heimsstyrjöldinni. Það var upphaflega 
um 6 þúsund fermetrar að stærð, en með viðbyggingum seinni ára var það komið í 
rúmlega 10 þúsund fermetra þegar Héðinn flutti í Garðabæ 47 árum síðar, 1989.

Héðinn fékk lóð við Seljaveg og árið 
1941 hófst bygging hússins sem margir 
kalla enn Héðinshúsið. Árið 1942 var 

búið að flytja alla starfsemina á Seljaveg-
inn, í tæplega sex þúsund fermetra húsnæði. Síðar 
meir var byggt við húsið til að mæta þörfinni fyrir 
aukið pláss og þegar Héðinn fluttist í Garðabæ árið 
1989 var Héðinshúsið orðið 10 þúsund fermetrar.

Í dag
Héðinn flutti starfsemi sína að Gjáhellu 4 í 
Hafnarfirði árið 2008. Að auki er Héðinn með 
þjónustuverkstæði á Grundartanga.
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Íslandsmótið í málmsuðu fór fram í Borgarholtsskóla 
laugardaginn 10. nóvember sl. keppt var í sex suðu-
aðferðum til Íslandsmeistara; pinnasuðu, mag suðu 
svart, tig suðu svart, logsuðu, tig suðu ryðfrítt og 
mag suðu ryðfrítt. keppnin var sú 19. í röðinni og frá 
upphafi hafa einungis verið krýndir 9 Íslandsmeist-
arar. alls voru 14 keppendur skráðir til leiks. 

eftir harða en drengilega keppni bar Hlynur Guð-
jónsson, starfsmaður teknís, að lokum sigurorð af 
öðrum keppendum með 913 heildarstig, en hann 
hampaði einnig Íslandsmeistaratitlinum í fyrra.  

jón Þór sigurðsson, formaður málmsuðufélags Ís-
lands, segir málmsuðumenn hafa mikinn áhuga fyrir 
keppninni. „fyrirtæki keppast sín á milli við að ná Ís-
landsmeistaratitlinum, en auk þess er einnig keppt 
um verðlaun fyrir árangur í einstökum suðuaðferð-
um.“ 

aðalstyrktaraðili keppninnar að þessu sinni var 
klif ehf. aðrir sem styrktu keppnina voru: Borgar-
holtsskóli, ferró Zink, Danfoss, G arason, Héðinn, 
Ísaga, vm, Landvélar-Ístækni, teknís, Gastec og 
verkfræðiþjónusta Péturs.

Íslandsmótið í málmsuðu 2012

tímalaun samkvæmt 
kjarakönnun vm 2012

Mikill áhugi á meðal málmsuðumanna fyrir keppninni:

Heildarskýrsla er í vinnslu og verður birt á heimasíðu félagsins:

Verðlaunahafar: 

Einstakar grEinar: sigurVEgari stig Fyrirtæki

Pinnasuða torfi Þorbergsson 187 stig VHE

mag svart jóhann Helgason 117 stig teknís 

tig svart sigurður guðmundsson 192 stig VHE

logsuða torfi Þorgbergsson 172 stig VHE

tig  ryðfr. anton ólafsson 198 stig Framtak

mag ryðfr. jóhann Helgason 173 stig teknís

sæti naFn stig Fyrirtæki

1. Hlynur guðjónsson 913 stig teknís 

2. torfi Þorbergsson 897 stig VHE

3. jóhann Helgason 844 stig teknís félagsvísindastofnun Háskóla Íslands annaðist kjarakönn-
un meðal félagsmanna vm sem starfa í landi.

Heildarskýrsla vegna könnunarinnar er í vinnslu og 
verður birt á heimasíðu félagsins þegar hún berst. Í könn-
uninni var spurt um septemberlaun auk atriða er varða 
menntun og starfssvið. Hér birtast töflur sem sýna tíma-
laun þeirra sem fá greidd grunnlaun auk yfirvinnu, greind 
eftir því hvaða námi er lokið, starfssviði og starfsemi fyr-
irtækisins. tímalaun eru reiknuð með því að deila 173,33 í 
uppgefin grunnlaun þátttakenda. Í töflunum eru tímalaun 
gefin upp í krónum. 
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Tímalaun samkvæmt 
kjarakönnun VM 2012

Mikill áhugi á meðal málmsuðumanna fyrir keppninni:

Heildarskýrsla er í vinnslu og verður birt á heimasíðu félagsins:

MEÐALTÍMALAUN EFTIR NÁMI
 Fjöldi Tímalaun Staðalfrávik   

1. eða 2. stig vélstjórnar 26 2030 683  

3. eða 4. stig vélstjórnar 11 1950 502   

Vélfræðingsnám 99 2118 491   

Vélvirkjun 106 1969 381   

Rennismíði 29 2085 390   

Stálskipasmíði, stálmannvirkja

gerð og ketil- og plötusmíði 14 1877 192   

Málmsuða 16 1954 223   

Alls 301 2029 448 

 

  
 MEÐALTÍMALAUN EFTIR STARFSSVIÐI

 Fjöldi Tímalaun Staðalfrávik   

Smíðar og framleiðsla 100 1955 391   

Viðhald, þjónusta, eftirlit 185 1992 460   

Vélgæsla 24 1926 269   

Stjórnun (verkstjórn) 29 2259 552   

Sölumennska/ráðgjöf 6 1846 363   

Annað starfssvið 10 2030 554   

Alls 354 1997 446 

 

  
MEÐALTÍMALAUN EFTIR STARFSEMI FYRIRTÆKIS

 Fjöldi Tímalaun Staðalfrávik   

Fiskiðnaður í landi 21 1925 362   

Þjónustuiðnaður 74 2014 454   

Framleiðsluiðnaður 111 1993 372   

Orkuver/stóriðja 73 2022 455   

Annað 48 1969 558   

Alls 327 1996 438 
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Vélsmiðjan og Mjölnir



véltækniskólinn festi nýverið kaup á nýjum málmsuðuvélum. að 
sögn egils Guðmundssonar, skólastjóra, er vélunum ætlað að efla 
málmsuðukennslu við skólann og veita nemendum tækifæri til 
að ná enn meiri færni og þekkingu á því sviði námsins. 

„véltækniskólinn leitast við að fylgjast með nýjungum eins 
vel og kostur er og endurnýja tæki eftir því sem fjárheimildir 
leyfa. við verðum að bjóða nemendum menntun við hæfi á sér-
hverjum tíma og þurfum þess vegna að fylgjast vel með og kapp-
kosta að búa skólann tækjum og búnaði sem hentar kröfum 
vinnumarkaðarins.

nú hefur skólinn fest kaup á nýjum málmsuðuvélum og fyr-
ir valinu urðu vélar sem GasteC ehf. hefur umboð fyrir. vélarn-
ar sem um ræðir eru sex tig-suðuvélar af gerðinni kühtreiber og 
fimm mig/mag vélar frá sama framleiðanda. einnig keypti skól-
inn eina GYs neopuls 270 álsuðuvél. Þessar vélar uppfylltu þær 
gæðakröfur sem við gerum til suðuvéla skólans,“ sagði egill þeg-
ar tímarit vm heyrði í honum til að forvitnast um nýju vélarnar. 

egill sagði kaupin vera fyrstu endurnýjun véltækniskólans á 
málmsuðuvélum frá því skólinn varð hluti af tækniskólanum árið 

2008. „Þessi búnaður nýtist öllum okkar nemendum þar sem þeir 
fara allir í gegnum málmsuðunám, hvort sem þeir eru í grunndeild 
málmiðna eða í vélstjórn. við erum með fjóra áfanga í málmsuðu, 
á mismunandi stigum, og með yfir 200 nemendur í námi.“ 

véltækniskólinn keypti 
nýjar málmsuðuvélar

Nýjar málmsuðuvélar nýtast öllum 200 nemendum Véltækniskólans:

2838 tímarit vm    desember 2012  

Krossgátu-
blaðið

Frístund
(c)

HREYF-
INGU FESTI KORT

SÖNG-
HEITI
TÓNS

ÁKÖF
SJÁAN-

LEG
MÖGNUÐ
LÍFVERA EINS

ROTNUN
HNOÐ-

RAR

NEYÐAR-
MERKI

--------------
GRAS

1

VITSTOLA
ÁLYKTA

--------------
HRYSSU

RÖLTI
HLJÓÐ
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VARÐ-
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HLJÓÐ
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FLÉTT-
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ÆÐSTI
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RÆKTAÐ

LAND
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TÓK
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ATORKU

6
TÓNBIL

--------------
KEYR

HRÆÐ-
AST

--------------
SVÖRÐ

VATNA-
GANGS SKRAUT

7

LÍNA ÞRÖNG
BERG-
MÁLA

Vm krossgátan

sendu lausnarorðið á skrifstofu vm eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi.  
Dregið verður úr innsendum lausnum 18. janúar. Í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum vm.

Lausnarorð síðust krossgátu var skrÍna. vinningshafi var gunnar sæþórsson og óskar vm honum til hamingju.   
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Nýjar  
málmsuðuvélar  

Þráinn Sigurðsson frá 
GASTEC afhendir Agli 
Guðmundssyni skóla-

stjóra vélarnar.



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.


