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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 
þín lífeyrismál.

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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Neistinn veittur
Á Sjómannadaginn var Ægi 

Kristmundssyni, yfirvélstjóra 

á Steinunni SH 167, afhendur 

neistinn, viðurkenningu vm 

og Tryggingamiðstöðvarinnar 

hf. fyrir fyrirmyndar 

yfirvélstjórastörf. 

Launahækkanir 
og verðlag

Ólafur darri andrason, 

hagfræðingur, aSÍ skrifar 

um kjarasamninga.

Aðalfundur VM 2013
aðalfundur vm 2013 var haldinn á 

Grand Hótel reykjavík þann 12. apríl 

sl. Á fundinn mættu 57 félagsmenn.

Mikilvægi dagpeninga 
sjúkrasjóða! 
Stjórn Styrktar- og 

sjúkrasjóðs vm ákvað að fara 

í breytingar á styrkjum og 

dagpeningum sjóðsins eftir að 

tryggingafræðileg úttekt var 

gerð á sjóðnum í september 2012.

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

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Jón Jóhannsson

andrés Bjarnason 

Þorsteinn I. Hjálmarsson

Sævar Örn Kristjánsson

Gylfi Ingvarsson

Guðmundur Sigurvinsson

Tímarit VM
2 .  t ö l u b l a ð   7 .  á r g a n g u r   j ú n í  2 0 1 3   V M - F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

a ð a l f u n d u r  v m  2 0 1 3

Xylem er nýtt 
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fyyrriirrtækjasamsteypunnar.  Nýýllega var ákkkveððiðððððððððððððððððððððððððððð að 
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Nægir þar að nefnaa nöfn eins  oggggggggggg                                   
Flygt, Lowarra,  VVoogel og 

Gouldss. 

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veff ang: www.danfoss.is
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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.
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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 

 
 

 
 
 



nýlega kom út mjög góð skýrsla um um kjara-
samningagerð og vinnumarkaðinn á norðurlönd-
um. Þetta er fróðleg skýrsla sem gefur yfirsýn yfir 
hvernig hlutirnir ganga fyrir sig við kjarasamninga-
gerð í þeim löndum sem við viljum helst bera okkur 
saman við. Þetta eru lönd sem hægt og bítandi hafa 
verið að auka kaupmátt í kjarasamningum með til-
tölulega litlum prósentuhækkunum á hverjum 
samningstíma, sem venjulega er að meðaltali tvö 
ár. forsendan fyrir því að ná þessum árangri eru 
stöðugir gjaldmiðlar og þekktar efnahagsstærð-
ir í rauntíma. Samningsaðilar hafa skapað traust 
sín á milli um að reiknilíkanið sem þeir vinna út frá 
sé rétt. Enda hafa þær forsendur sem unnið er með 
sannað sig að þær eru réttar. Ef læra á eitthvað af þessari skýrslu 
þá er það í mínum huga fyrirkomulag kjarasamningsgerðarinnar, 
sem er með mismunandi hætti milli landa, minnsta vandamálið 
að leysa hér á landi. Það kemur að stórum hluta af sjálfum sér ef 
grunnforsendurnar eru í lagi í hagkerfinu. 

Á norðurlöndunum er mikið lagt upp með að afkoma og sam-
keppnisstaða útflutningsiðnaðarins marki launahækkanirnar, þar 
sé fundið svigrúmið. Síðan eru samningar gerðir hjá fyrirtækjum 
eða á forsendum atvinnugreina án miðstýringar. Ég hef mikið hug-
leitt hvaða atvinnugreinar hér á landi við gætum haft sem þessa 
svokölluðu undanfara, sem ákvarða grunnlaunahækkanirnar, ég 
hef spurst fyrir um það en fá svör fengið. fyrsta svarið var að áliðn-
aðurinn gæti ekki verið þar inni, spurning með sjávarútveginn? Þá 
stendur eftir það verkefni, ef við ætlum að nota þessar fyrirmyndir 
að finna atvinnugreinarnar sem eiga að mynda launahækkanirnar, 
vera undanfararnir.

Ég tel að stærsta vandamálið okkar í dag sé að geta haft réttar 
hagtölur til að vinna með, sem allir eru sammála um að eru rétt-
ar. Hagstofan er ónýt þó mikið hafi verið reynt að byggja hana upp. 
Þjóðhagstofnun var sett á laggirnar 1974 og átti að vera sjálfstæð 
í að vinna staðreyndir um stöðu þjóðarbúsins. Það hentaði ekki 
þáverandi stjórnvöldum að tölulegar staðreyndir um stöðu þjóð-
arbúsins segðu annað en boðskapur stjórnvalda um stöðuna og 
horfur. Hún var því lögð niður og við fórum að reka samfélagið á 
óskhyggju og væntingum, og gerum enn í dag. Það er okkar mikil-
vægasta verkefni í dag að koma upp hlutlausri stofnun sem segir 
okkur sannleikann og stöðuna í rauntíma, ætlum við okkur að nýta 
okkur það sem þessar þjóðir hafa þróað. nýjasta dæmið um þetta 
í okkar samfélagi var álagning og útreikningur á veiðigjöldum á 
sjávarútveginn. Þar voru menn að vinna með tveggja og þriggja 
ára gamlar tölur og engin gat sagt hvað var rétt eða rangt?

Kjarasamningar sjómanna sem hafa verið lausir frá 1. janúar 
2011 eru lýsandi dæmi um fyrirkomulag okkar og meðhöndlun 
hagtalna. Á sama tíma og rifist er um skiptingu ofsagróða sjávar-
útvegsins á milli útgerðarinnar og samfélagsins, þá koma útgerð-
armenn með kröfu á sjómenn um lækkun launakostnaðar upp á 25. 
til 30. miljarða af því þeir ná ekki endum saman í rekstrinum. Hver 
ætlar að fá vitræna niðurstöðu í þessa hagfræði?

Það er með kjarasamningagerðina eins og með önnur verk-
efni sem tekist er á við að leysa, ef forsendurnar og tölulegar stað-

reyndir eru ekki réttar. Hvernig á þá niðurstaðan 
sem fundin er að geta verið rétt og skilað árangri. 

Þegar reynt er að hrista upp í hlutunum og reynt 
að finna lausnir út frá reynslu og árangri annarra, 
þá vill mjög oft koma upp sú staða, að þeir sem að 
málinu koma fara að leita orsaka á því sem miður 
hefur farið með því að benda á aðra. Þess vegna er 
mikilvægt að verklýðshreyfingin og stéttarfélög 
fari samhliða að skoða sín mál við að ná betri ár-
angri fyrir umbjóðendur sína í kjarasamningum. 

Eru ekki allt of mörg og smá verkalýðs- og stétt-
arfélög á Íslandi?

Það varð strax mín sannfæring eftir að ég fór að 
starfa sem formaður vm að það er stærsta verkefni 

iðnaðarsamfélagsins að koma stærstu iðngreinunum í eitt lands-
félag allra í viðkomandi greinum.

rafiðnaðarmenn eru búnir að þessu með sambandi. auðvitað á 
vél- og málmtæknin að vera saman í einu öflugu landsfélagi. Bygg-
ingaiðnaðurinn og matvælaiðnaðurinn þarf einnig að fara í þessa 
vinnu og stofna landsfélag í viðkomandi greinum. við hliðina á 
landsfélögum fjölmennustu iðngreinanna er hægðarleikur fyr-
ir minni iðngreinar að dafna með stuðningi stóru landsfélaganna.  
með því fyrirkomulagi sem er í dag erum við lömuð, við verðum að 
hreinsa til hjá okkur til að ná því vægi sem við getum haft og kall-
að fram skynsamari lausnir við okkar fyrirtækjageira sem viðkom-
andi fagmenn eru að vinna í. 

að orlofshúsarekstur sé aðaláhersluatriðið í starfsemi stétt-
arfélaga er vegferð á rangri braut. Hagsmunagæsla viðkomandi 
greina og bætt kjör hafa vikið fyrir þessu áherslum.

að mínu viti er þetta bráðaverkefni sem verður að fara sem 
fyrst í, ef iðnaðarsamfélagið á Íslandi á að lifa af þær miklu breyt-
ingar sem eru í gangi. Sundraðir út og suður í ólíkum stéttarfélög-
um heldur bara áfram að myljast undan okkur og kjörin að versna.

með þessu breytta fyrirkomulagi verður auðveldara að fram-
kalla kjarasamninga í viðkomandi atvinnugrein auk þess sem 
kjarasamningum mun fækka, færri koma að þeim og allt verður 
einfaldara.   

atvinnugreinar verða að fá svigrúm til launahækkana hjá sér 
til að tryggja faglega tilvist sína og miðstýringin verður að minnka 
við gerð kjarasamninga. 

við eigum langt í land með að ná því sem þau lönd sem fjallað 
er um í skýrslunni hafa þróað og náð árangri með. Kjarasamn-
ingagerðin er minnsta málið. Efnahagsumhverfið og að vinna út 
frá raunverulegum tölulegum staðreyndum er bráðaverkefnið 
til að ná tökum á því að framkalla kaupmáttaraukningu við gerð 
kjarasamninga. Gjaldmiðillinn er mikill örlagavaldur í öllum okkar 
vandamálum að byggja upp kaupmátt, hann verður alltaf að vera 
inn í umræðunni við að finna varanlegar raunverulegar lausnir og 
við verðum að viðurkenna vandamálin sem honum fylgja, eða taka 
upp nýjan gjaldmiðill. 

Kjarasamningagerð á ekki að byggjast á sömu forsendum og 
þegar einstaklingur kaupir sér lottó eða happadrættismiða.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM 
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Ábyrg kjarasamningagerð!
KjaRaRÁðSTeFNa  
VM 2013

 » 15:00  Ráðstefnan sett með ávarpi  
Guðmundar Ragnarssonar, formanns VM 

 » 15:20  Vinnuhópar kynna niðurstöður.

 » Hópur um almennan samning VM við SA

 » Hópur um samninga VM við orkufyrirtæki

 » Hópur um samninga VM vegna vélstjóra á sjó

 » Hópur um lífeyrismál

 » 16:00 Kaffihlé

 » 16:15 Vinnuhópar skipaðir og hefja störf

 » 19:00 Kvöldverður og frjálst kvöld 

Síðari dagur, Laugardagur 5. Október

 » Skemmtiferð fyrir maka frá 12:00 til 16:00

 » 09:00 Vinnuhópar að störfum

 » 10:00 Kaffihlé

 » 10:15 Samþykktir

 » Niðurstöður á samantektum vinnuhópa

 » 12:00 Matarhlé

 » 13:00 Sjálfstæð kjarasamningagerð starfsgreina.

 » Staða kjaramála  

 » Miðstýrð launastefna og starfsumhverfi félagsmanna VM

 » 13:15 Verðlagning á vél- og málmtæknigreinum.

 » Erindi fulltrúa frá Málmi og VM 

 » 13:35 Umræður

 » 14:15 Afstaða VM við endurnýjun kjarasamninga.

 » Umræður og kosning um aðkomu VM að næstu kjarasamningum

 » 15:00 Kaffi

 » 15:20 Ályktanir

 » 20:00 Kvöldverður og skemmtun með mökum

Sunnudagur 6. október

 » Morgunmatur og heimferð

4. Til 6. oKTóbeR 2013
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Wesmar
bógskrúfur

Hidea
utanborðs-
mótorar

Hidrostal
snigildælur

TMP vökvakranar

BT Marine
skrúfur

Halyard
pústkerfi

Helac
snúningsliðir

Tides Marine
ásþétti

FPT bátavélarIsuzu bátavélarWesterbeke rafstöðvar
og trilluvélar

Doosan bátavélar 

Hjallahraun 2
220 Hafnarfjörður
s. 562 3833
www.Asaa.is - Asaa@Asaa.is

Zink
Gírar
Dælur
Ásþétti
AAvélar
Miðstöðvar
RRafstöðvar
Hljóðkútar
Stýrisvélar
Snúningsliðir
Hosuklemmur
Skrúfubúnaður
Utanborðsmótorar

Vélar og búnaður fyrir báta og skip

Á fundi norræna vélstjórasambandsins (nordiska 
maskinbefälsfederationen -nmf), þann 6. og 7. maí 
2013 í Þórshöfn, var samþykkt fréttatilkynning um 
vélstjóramenntun á norðurlöndum.

Þar lýsir sambandið yfir vonbrigðum sínum með 
að ekki skuli hafa komist á samvinna milli norður-
landanna um menntun vélstjóra og atvinnuskír-
teinaútgáfu. Sambandið telur að viðkomandi stjórn-
völd, ásamt þeim aðilum í atvinnulífinu sem málið 
varðar, ættu að hefja samvinnu um markmið STCW-
samþykktarinnar sem gæðatryggingu á námi og 
einsleitni náms og skírteinaútgáfu.

vegna vanþekkingar er of algengt að mönnum sé 
gert erfiðara að fara milli staða þar sem forsendur 
fyrir áritunum viðkomandi fánaríkis virðist ekki til staðar.

nmf vísar í þessu sambandi á atriði í STCW 2010 manila sam-
þykktinni, um gegnsæi og vinnubrögð sem koma í veg fyrir svindl 
og útgáfu falskra skjala, sem geta komið að gagni við að tryggja 
nemum á norðurlöndum fyrirsjáanleika í sínu langa námi.

Áþekk viðhorf og lausnir eru í Bolognaferlinu um Evrópskan 

gæðaramma (rQf) sem hefur það að markmiði að auðvelda hreyf-
anleika nemenda þvert á landamæri.

nmf telur að meðhöndla eigi vélstjórnarnám með sama hætti 
og sér fyrir sér sameiginlegt skjal þar sem greinilega kemur fram 
hvað er viðurkennt og hvað ekki, þ.a. norðurlöndin meðhöndli 
STCW-samþykktina með sama hætti.

fréttatilkynning 
norræna vélstjórasambandsins

Heiðrun á Sjómannadaginn í Reykjavík
Eins og undanfarin ár stóð sjómannadagsráð að heiðrun vél-
stjóra á sjómannadaginn í Reykjavík, en VM tilnefnir til 
sjómanadagsráðs . Að þessu sinni var það Hjálmar Þorsteinn 
Baldursson sem var heiðraður. Hjálmar er fæddur árið 1945 í 
Reykjavík. Hann lauk sveinsprófi i vélvirkjun hjá Oliuverslun 
Íslands 1967 og 4. stigi i Vélskóla Íslands 1994. Hann vann 
á vélverkstæði hjá Oliuverslun Íslands 1962-70 og hjá Pétri 
Snæland á árunum 1979-84 en inni á milli hjá Eimskipafelagi 
Íslands hf.Frá 1996 til 2000 var hann hjá Granda hf eftir það 
hann hóf að kenna við Borgarholtsskóla.

Á Sjómannadaginn var Ægi Kristmundssyni, yfirvélstjóra á 
Steinunni SH 167, afhendur neistinn, viðurkenningu vm og 
Tryggingamiðstöðvarinnar hf. fyrir fyrirmyndar yfirvélstjóra-
störf. afhending neistans fór að þessu sinni fram við hátíðar-
höldin í Ólafsvík. Tilgangur viðurkenningarinnar er að vekja 
athygli á hversu þýðingarmikið starf yfirvélstjórans er og um 
leið að veita þeim sem skara fram úr viðurkenningu fyrir fyrir-

myndarstörf. Ægir fæddist í Ólafsvík 1. Júlí 1956. Hann tók vél-
stjórapróf í reykjavík árið 1987 og lauk 2. stigi. Ægir á að baki 
langan og farsælan feril sem vélstjóri á bátum allt frá árinu 
1987 og hefur verið yfirvélstjóri á Steinunni SH 167 síðan 
1990. Útgerð Steinunnar hlaut viðurkenningu Tm árið 2003 
vegna góðs forvarnarstarfs og fyrirmyndar umgengni og við-
halds á skipinu.

neistinn veittur í  
tuttugasta og fyrsta sinn
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akkur, styrktar- og menningarsjóður vm, úthlutar árlega fjár-
styrkjum til rannsóknarverkefna, brautryðjenda- og þróunar-
starfa, menningarstarfsemi og listsköpunar. markmið og verk-
efni sjóðsins er að styrkja m.a. rannsóknir og annað sem kemur 
félagsmönnum vm til góða við nám og störf til lands og sjávar, 
auk þess að styrkja brautryðjenda- og þróunarstarf sem hefur 
samfélagslegt gildi svo og menningarstarfsemi og listsköpun.

Í ár voru veittir 5 styrkir og fór afhending þeirra fram þriðju-
daginn 9. apríl kl. 16:00 í vm húsinu Stórhöfða 25, 2. hæð.

Eftirtaldir hlutu styrk vegna  
menningarmála og listsköpunar:

Halaleikhópurinn – Skrif handrits  
fyrir leikhópinn -kr. 600.000,-
n Halaleikhópurinn var stofnaður árið 1992 með það að mark-
miði að „iðka leiklist fyrir alla“ leikhópurinn samanstendur af 
bæði fötluðum og ófötluðum og eru settar upp leiksýningar á 
hverju ári.

list án landamæra 2013 – kr. 500.000,-
n listahátíðin list án landamæra 2013. list án landamæra er 
kröftug hátíð sem brýtur niður múra. Á hátíðinni vinna sam-
an ólíkir aðilar að allskonar list. markmið hátíðarinnar er að sjá 
tækifæri, ekki takmarkanir. list án landamæra vill koma list fólks 
með fötlun á framfæri og koma á samstarfi milli fatlaðs og ófatl-
aðs listafólks

Hrafnista – Umhverfisbreytingar  
á öldrunarheimili – kr. 800.000,-
n verið er að skipuleggja nýtt húsnæði iðjuþjálfunar á Hrafnistu 

í reykjavík. Þar er lítið af gluggum og birtulítið. Tvinna á saman 
listsköpun og umhverfi meðal annars með því að mála náttúru-, 
dýra- og landslagsmyndir á veggina til að breyta umhverfinu 
og gera það meira áhugavert fyrir heimilismenn, starfsmenn og 
aðra gesti. Skírskota í íslenska náttúru og mannlíf. 

Eftirtaldir hlutu styrk til rannsókna,  
brautryðjenda- og frumkvöðlastarfs:

bókaútgáfan Hólar – Þorsteinn Þorleifsson járnsmiður í 
Kjörvogi – kr. 400.000,-
n Æviferill hugvits- og iðnaðarmanns á þessum tímum hefur ekki 
verið gerði mikil skil. með útgáfu þessarar bókar gefst lesendum 
einstakt tækifæri til að kynnast einum af þeim fáu Íslendingum 
sem lærðu iðngrein um miðja 19. öld. vatnsdælingurinn Þor-
steinn Þorleifsson nam járnsmíði í reykjavík og síðan í Kaup-
mannahöfn.

elsa Þ. eysteinsdóttir og Sólveig S. Halldórsdóttir – Vísindi 
fyrir börn – kr. 600.000,-
n verið er að útbúa kennslu- og námsefni í vísindum fyrir börn. Út-
búnar verða námskeiðslýsingar fyrir börn í 1-7. bekk grunnskóla 
sem henta í eina kennslustund hver. Stefnt er að 20-30 mismun-
andi námskeiðum. Hvert námskeið mun gefa börnum tækifæri til 
að læra og nota hugtök í náttúrufræði og vísindum og vinna með 
náttúrufyrirbæri. Á síðari stigum er vonast til að grundvöllur verði 
fyrir stofnun fyrirtækis í kringum vísindakennslu fyrir börn. Slíkt 
fyrirtæki myndi bjóða upp á ýmis konar tækifæri fyrir börn til að 
reyna sig við tækni og vísindi með skemmtilegu ívafi. námskeiðin 
sem hér er sótt um styrk til að þróa eru hugsuð sem prófun á hver 
grundvöllur slíks fyrirtækis er.

Úthlutun styrkja úr akki 2013

GolFMóT VM
Golfmót vm verður haldið á Keilisvellinum  
9. ágúst .  ræst verður frá kl.  12:00 – 14:00.

aTH. - allir þátttakendur verða að hafa skráða forgjöf.
Sett verður forgjöf á þá sem hafa hana ekki.

Þátttökugjald er kr.  3.800

Skráning er hafin í  síma 575-9800 eða senda tölvu-
póst á vm@vm.is .  muna að skrá sig tímalega

Handbók vélstjóra
Handbók vélstjóra, danska útgáfan, er einstök upplýsinga-
veita fyrir vélstjóra, verkfræðinga og annað tæknimenntað 
fólk. níunda útgáfa af Handbók vélstjóra samanstendur af 
tveimur bindum, alls 1500 síður, sem fer yfir vítt og breytt 
svið tæknilegra upplýsinga og ferla sem eru hluti af daglegu 
lífi fyrir marga vélstjóra og verkfræðinga.

miðað við áttundu útgáfu 
af handbókinni frá 1982 
hefur fjölda nýrra kafla verið 
bætt við, til dæmis: gæða-
stjórnun, kerfisbundið við-
hald, vökvar, ndE aðferðir, 
upplýsingatækni, stjórnun 
og lögfræði. Þetta gera við-
bætur upp á ca. 250 síður í 
samanburði við fyrri útgáfu 
frá 1982.

Handbókin hefur frá upp-
haflegri útgáfu hennar árið 
1917 verið mjög víðtæk og 
notuð meðal annars af vélstjór-
um, verkfræðingum og nánast 
öllu tæknifólki. Hér er í eina og sama 
ritinu hægt að finna svör við ýmsum tæknilegum mál-
um sem og öðrum.

Bækurnar kosta samtals kr. 995 dKK (danskar krónur) 
auk sendingakostnaðar.

Bækurnar er hægt að panta í gegnum bókabúð maskin-
mesterskolens Boghandel. Hægt er að fara í gegnum heima-
síðu vm, www.vm.is undir fræðslu, eða beint á slóðina 
maskinmesterskolens-boghandel.dk  

í málmiðnaði og véltækni

Þekkingar-
fyrirtæki
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er vandséð hvernig hægt verður að kalla eftir ábyrgð launafólks í 
einum sáttmálanum enn.

Kjaraviðræður vélstjóra á fiskiskipum eru stopp og hafa verið 
það frá 1. janúar 2011. verði gerðar viðamiklar breytingar á lögum 
um stjórn fiskveiða mun verða gerð mikil atlaga að launakjörum 
vélstjóra á fiskiskipum og í dag liggur fyrir krafa um 25 til 30 millj-
arða lækkun launakostnaðar frá lÍÚ. Hvenær vitrænar kjaravið-
ræður fara af stað er vandséð í dag.

Menntamál
Eitt af stóru verkefnunum framundan, snýr að menntamálum 
félagsmanna vm og stöðu þeirra. Þar verður að fara að höggva 
á marga hnúta og endurskipuleggja, finna skilvirkari leiðir til að 
koma hlutunum áfram og til að virka. vandamálin eru mörg hver 
heimatilbúin og alltof margir aðilar að koma að þessum málum, 
sem þýðir það eitt að ákvarðanataka verðu allt að því óframkvæ-
maleg. Það virðist líka vera að koma betur í ljós að öll þessi 
mennta- og endurmenntunarbatterí eru frekar að vinna á móti 
hvort öðru heldur en að vinna saman til að leita bestu leiðanna 
og um leið að fara sem best með þá fjármuni sem settir eru í þenn-
an málaflokk. Eitt af þeim vandamálum sem við erum að eiga við 
varðandi menntamálin er að fyrirtæki í vél- og málmtækni hafa 
ekki nægilega öflug eigin samtök til að vinna af krafti með okkur 
í þeim málum og á mörgum öðrum sviðum. vm boðaði til fundar 
með sex stærstu fyrirtækjunum í vél- og málmtækni til að benda 
þeim á stöðu þessara mála og er annar fundur fyrirhugaður í maí 
n.k. Til að reyna að fá yfirsýn á stöðu þessara mála og reyna að 
koma af stað einhverjum verkefnum sem eru stopp, ákvað stjórn 
félagsins að ráða starfsmann í hálft starf til eins árs til að sinna 
þessum málum og hóf hann störf 1. apríl síðastliðin. Einnig eru 
hafnar viðræður við lÍÚ um að koma á nemastöðum um borð í 
stærri fiskiskipum vegna þess neyðarástands sem er að skap-
ast fyrir vélstjóra sem lokið hafa námi, í að ná sér í siglingartíma 
á sjó til að hljóta vélstjóraréttindi. Hækkun á styrkjum fræðslu-
sjóðs munu koma til framkvæmda á árinu, en utanumhald um þá 

í tölvukerfi félagsins hefur verið að tefja okkur við að koma þeim 
í framkvæmd. 

Mannekla - Skortur er á vél-og málmtæknimönnun
atvinnuleysi meðal félagsmanna vm hefur minnkað á milli aðal-
funda, úr 3,5% í 1,8%, - en meðal atvinnuleysi var 5,8% á lands-
vísu á síðasta ári. mikill skortur er á vél- og málmtæknimönnun 
í dag og fari einhver stór verkefni af stað, munu þau ekki verða 
framkvæmd nema með innflutningi á erlendum iðnaðarmönnum. 
mín skoðun er sú að við þurfum tímabundið að sætta okkur við 
svona innrás erlends vinnuafls, vegna hraða framkvæmda. Hins 
vegar hefur félagið haldið uppi áróðri og viðvörunum um að ef 
ekki verði gert átak og þá aðallega í launakjörunum okkar stétta 
til að laða að ungt fólk í þessi störf, þá munum við ekki hafa nægt 
menntað fólk að sinna viðhaldstörfum og þjónustu við atvinnu-
lífið innan fárra ára. 

Framhald á næstu opnu

Kjaramál eru aðalverkefni VM.

aðalfundur vm 2013 var haldinn á Grand Hótel reykjavík þann 
12. apríl sl. Á fundinn mættu 57 félagsmenn, auk fundarstjóra og 
fjögurra starfsmanna vm. Guðmundur ragnarsson, formaður vm 
setti fundinn kl. 17:05 og bauð fundarmenn velkomna. vignir Ey-
þórsson var kjörinn fundarstjóri og Halldór arnar Guðmundsson, 
starfsmaður vm, fundarritari.

Fór yfir starfsemi VM
Guðmundur ragnarsson fór í ræðu sinni yfir skýrslu stjórnar vm 
um starfsemi félagsins,en í henni er dregin upp mynd af helstu við-
fangsefnum vm ásamt tölulegum upplýsingum og samanburði.

„rekstur félagsins gengur vel, efnahagurinn er traustur og hef-
ur vaxið að raunvirði. rekstrarafgangur var á félagssjóði, fræðslu-
sjóði og sjúkrasjóði, en orlofssjóður er með tapi vegna endurbóta 
á orlofshúsum sem að mestu eru gjaldfærðar. raunávöxtun pen-
ingalegra eigna er reiknuð út og sýnd í reikningunum eins og áður, 
þetta gefur félagsmönnum gleggri mynd af þeim rauntekjum sem 
félagið er að fá af þessum eignum sínum,“ sagði Guðmundur.

Hann bætti því við að mjög döpur raunávöxtun náðist af þess-
um peningaeignum okkar á síðasta ári. Það næst þó að halda í 
raungildi þeirra, sem verður að teljast ásættanlegt í sveiflum ís-
lenskt efnahagsumhverfis. 

Stjórn félagsins þarf eftir sem áður alltaf að vera vakandi yfir 
ávöxtuninni og leitast við að fá sem mesta ávöxtun á sjóði félags-
ins. 

Ársskýrslan var send öllum félagsmönnum í tímariti vm eins og 
áður, og vonandi verður það til að auka áhuga félagsmanna á fé-
laginu og hvetja þá til að fara á heimasíðuna og kynna sér allt sem 
þar er að finna um starfsemina. 

ný heimasíða var sett í loftið í desember á síðasta ári, hún hefur 
fengið góðar viðtökur og mun gefa okkur meiri möguleika á auknu 
upplýsingaflæði til félagsmanna. 

unnið er markvisst að því að allir félagsmenn verði inn á póst-
lista til að sem flestir fái fréttir og tilkynningar frá félaginu.

Kjaramál
Kjaramálin eru aðalverkefni vm og eru blikur á lofti í lok árs þegar 
kjarasamningar verða lausir. vm stóð fyrir öflugri kjararáðstefnu 
2. til 3. nóvember á síðasta ári með mikilli dagskrá og erlendum 
fyrirlesurum. Hún var upphaf að vinnu í kjaramálum ólíkra hópa 

innan félagsins. Hóparnir hafa unnið í sínum kjaramálum og 
munu flestir þeirra ljúka vinnunni fyrir sumarið. við munum síð-
an ljúka þessari vinnu með annarri kjararáðstefnu 4. til 6. októ-
ber núna í haust. Þar mun vm marka sína stefnu varðandi endur-
nýjun næstu kjarasamninga. við ætlum að koma vel undirbúin og 
málefnaleg í þá vinnu og á okkar forsendum. 

aðferðafræði samræmdrar launastefnu þarf að endurskoða að 
fenginni reynslu okkar félagsmanna í undanförnum kjarasamn-
ingum. Tíma hennar er lokið eins og hún hefur verið framkvæmd. 
Það verður að opna á svigrúm starfsgreina til launahækkana 
vegna ytri og innri aðstæðna þeirra, óháð því hvað öll meðaltöl 
segja. Það hefur verið boðskapur félagsins í þeim þreifingum sem 
hafnar eru fyrir endurnýjun kjarasamninganna í haust. verði 
ekki mótuð vitræn efahagsstefna að loknum alþingiskosningum 

AðAlfundur 
VM 2013

Hlustað af athygli
Verði gerðar viðamiklar breytingar á lögum um stjórn fiskveiða mun verða 
gerð mikil atlaga að launakjörum vélstjóra á fiskiskipum og í dag liggur fyrir 
krafa um 25 til 30 milljarða lækkun launakostnaðar frá LÍÚ. 

Fjölmennur fundur
Aðferðafræði samræmdrar launastefnu þarf að endurskoða að fenginni 
reynslu okkar félagsmanna í undanförnum kjarasamningum.

Guðmundur Ragnarsson
„Rekstur félagsins gengur vel, efnahagurinn 
er traustur og hefur vaxið að raunvirði.“



Sjúkrasjóður – enn eitt árið bætum  
við réttindi félagsmanna
fjármál félagsins voru yfirfarin og gerðar breytingar sem meðal 
annars leiddu til þess að stjórn félagsins ákvað að lækka kostn-
aðarhlutdeild sjúkrasjóðs í rekstri félagsins úr 15 prósentum niður 
í 10 prósent til að auka getu sjóðsins til að hækka styrki og dag-
peninga. Stjórn Styrktar- og Sjúkrasjóðs vm hefur ákveði hækk-
anir á styrkjum og dagpeningum sjúkrasjóðs sem kynntar verða 
undir liðnum önnur mál og er í gögnum fundarmanna og munu 
þær taka gildi 1. maí n.k.. Tryggingarfræðileg úttekt á sjóðnum 
sýndi góða stöðu hans, sem gaf svigrúm til að framkvæma þess-
ar hækkanir auk ákvörðunar stjórnar vm eins og áður sagði. Síð-
ar í mánuðinum eða í byrjun maí verður kynningarbæklingur um 
styrki sjúkrasjóðs og nýr orlofsbæklingur sendur á alla félags-
menn. með þessum breytingum vil ég fullyrða að vm verður með 
besta sjúkrasjóð allra stéttarfélaga í landinu. við erum ekki hætt-
ir og munum fara í frekari vinnu varðandi tryggingarfræðilegu 
skuldbindingu sjúkrasjóðsins, með það að markmiða að geta auk-
ið enn frekar styrki og dagpeninga. Starfsemi sjúkrasjóða stétt-
arfélaga er verkefni sem verkalýðshreyfingin verður að fara að 
setja skýrar reglur um og hefur vm kallað eftir skýrari og sam-
ræmdari reglum um þá hjá aSÍ. við erum að sjá stéttarfélag sem 
er að taka milli 30 til 45 prósent af tekjum sjúkrasjóðs inn í rekstur 
félagsins. færi þessi umræða t.d. í fjölmiðla gæti það verið mjög 
skaðlegt fyrir verkalýðshreyfinguna. Í þeirri miklu umræðu sem 
hefur verið í samfélaginu um gagnsæi og heiðarleika í fjármálum. 
Þeir fjármunir sem okkur er treyst fyrir inn í sjúkrasjóðina eiga að 
skila sér til félagsmannanna að fullu, en ekki að fara í rekstur á 
stéttarfélögum. Hreyfingin verður að sýna gott fordæmi ef hún 
ætlast til að geta kallað eftir ábyrgð annarra.

orlofsmál
Bylting hefur orðið á orlofsaðstöðu félagsmanna með því mikla 
átaki sem framkvæmt hefur verið í lagfæringum á orlofshús-
um félagsins, nýjum tjaldsvæðum á laugarvatni og með fjölgun 
íbúða í reykjavík.

Eins og fram kemur í árskýrslunni á nýtingartölum íbúðanna 

Atvinnuleysi meðal félagsmanna VM 
hefur minnkað á milli aðalfunda, úr  
3,5% í 1,8%, - en meðal atvinnuleysi 

var 5,8% á landsvísu á síðasta ári.
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í reykjavík var þörfin fyrir þær til staðar. Stjórn vm kallaði eft-
ir samþykki aðalfundar um að félagsjóður vm legði orlofsjóði til 
160 milljónir króna til áframhaldandi uppbyggingar á orlofssvæði 
félagsins á laugarvatni. Tillagan sem var samþykkt er í samræmi 
við stefnu fulltrúaráðs vm um áframhaldandi uppbyggingu á or-
lofsaðstöðu félagsins, með áherslu á að byggja öflugan kjarna með 
sem bestri heilsársnýtingu. Í framtíðinni væri svo hægt að skipta 
á húsum við önnur stéttarfélög víða um landið og vera þannig 
með fjölbreytt framboð húsa út um landið. framlag félagssjóðs 
mun verða nýtt til að byggja fjögur ný heilsárshús á orlofssvæði 
vm á laugarvatni. Hafin yrði uppbygging á tjaldsvæði og þjón-
ustuhúsi á landinu sem vm hefur leigt af ungmennafélagi laug-
dæla. Í rekstrarreikningi orlofssjóðs verða nýframkvæmdir sem 
þessar færðar sér, þannig að orlofsjóði verði ætlað að greiða fram-
lagið til baka gefi rekstrarafkoma hans svigrúm til þess.

Breytingar á lögum og reglugerðum fyrir fundinum lágu til-
lögur stjórnar vm varðaði breytingu á 11. gr. í Iv kafla laga félags-
ins (um Stjórn, fulltrúaráð og nefndir) og breyting á gr. 9.3 í 9. gr. 
reglugerðar Styrktar- og Sjúkrasjóðs vm.

Það sem lagt er til að fari út er yfirstrikað, en breytingar undir-
strikaðar.

með breytingartillögunni er verið að færa kjörtímabil for-
manns til fyrra horfs eins og var í lögum vm við stofnun félagsins. 
með breytingum á 16 gr. laga aSÍ á 40. þingi þess síðasta haust er 
aðildarfélögum þess heimilt að hafa kjörtímabilið fjögur ár.

Stjórn Styrktar- og Sjúkrasjóðs vm hefur samþykkt hækkan-
ir á dagpeningum sjóðsins sem taka munu gildi 1. maí n.k. Stjórn 
sjóðsins telur að forgangsverkefni sjóðsins sé að tryggja hag 
félagsmanna og fjölskyldna þeirra þegar veikindi eða slys bera að.

Önnur mál aðalfundar
Ákvörðun stjórnarlauna
Tillaga um að hækka stjórnarlaun úr kr. 29.419 í kr. 30.375 var 
samþykkt.

Einnig var samþykkt tillaga um að stjórnarlaun aðalmanna 
í stjórn væru tvískipt, þ.e. 1/3 vegna undirbúnings og 2/3 fyr-
ir fundarsetu. Komist aðalmaður ekki á stjórnarfund, fær hann 
greitt 1/3 af stjórnarlaunum. laun varamanna verða óbreytt.

Kosið
Samþykkt var tillaga um að stjórnarlaun aðalmanna í stjórn væru tvískipt, þ.e. 1/3 vegna undirbúnings og 2/3 fyrir fundarsetu.

STEFNAN RÆÐUR
ÁFANGASTAÐNUM

Einkabankaþjónusta Arion banka veitir
einstaklingum, fyrirtækjum, sjóðum 
og stofnunum víðtæka fjármálaþjónustu 
sem sniðin er að þörfum hvers og eins.

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

ARION EINKABANKAÞJÓNUSTA 

VÖNDUÐ EIGNASTÝRING
STJÓRNAST AF MARKMIÐUM
VIÐSKIPTAVINARINS 
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traustsins verðir með að koma þessu fjármunum óskertum 
til félagsmanna. fyrir mörgum árum fóru stéttarfélög að fal-
bjóða sig til að ná sér í félagsmenn, með því að vera með t.d. 

lægri félagsgjöld og setja þak á félagsgjöldin. Til þess að geta 
þetta er notað ómælt fé úr sjúkrasjóðum í rekstur sumra félaga. 
Þeir fjármunir sem teknir eru af samningsbundnu framlagi til 
sjúkrasjóðsins í almennan rekstur fara eðlilega ekki til félags-
mannanna. Samtök atvinnulífsins hafa bent á það að sum 
stéttarfélög séu orðin mjög gróf í rekstrarfé úr sjúkrasjóðunum. 
Það er ekki hægt að láta þetta viðgangast lengur og því verða 
félagsmenn að fá að vita hvernig í hlutunum liggur.

Ef verkalýðshreyfingin ætlar að vera sjálfri sér samkvæm 
verður hún að sýna gott fordæmi í meðhöndlun þessara fjár-
muna sem eiga að vera fyrir félagsmenn, aðallega þegar reynir 
á vegna veikinda eða slysa þeim til framfærslu. 

Ég hvet alla félagsmenn vm að gefa sér tíma í að skoða mikil-
vægi sjúkrasjóðsins og þá sérstaklega dagpeninganna vegna 
þeirra mikilvægu tryggingu sem þeir veita.

 Guðmundur Ragnarsson, formaður VM

Stjórn Styrktar- og sjúkrasjóðs VM ákvað að fara í breytingar á styrkjum og dagpeningum 
sjóðsins eftir að tryggingafræðileg úttekt var gerð á sjóðnum í september 2012.

Samhliða endurskipulagningu á fjármálum félags-
ins ákvað stjórn vm að lækka kostnaðarhlutdeild 
sjúkrasjóðs í rekstri félagsins úr 15 prósentum í 10 
prósent. var þetta gert með það í huga að sem mest 
af þeim fjármunum sem atvinnurekendur greiða 
inn í sjóðinn nýtist fyrir félagsmenn. Eitt prósent 
af launum eru miklir fjármunir sem okkur er treyst 
fyrir og við verðum að vera meðvituð um að þeir fari 
í það sem þeim er ætlað. 

Til að hafa sem bestar upplýsingum um réttindi 
félagsmanna var ákveðið að gefa út handhægan 
bækling um réttindin og senda öllum félagsmönnum.

Sjúkrasjóðurinn er samtryggingarsjóður og á að vera gegn-
umstreymissjóður með takmarkaða sjóðasöfnun nema fyrir 
þær framtíðarskuldbindingar sem hann hefur samkvæmt 
reglum hans hverju sinni. mikilvægasta verkefnið sjóðsins eru 
sjúkradagpeningarnir fyrir þá félagsmenn sem verða fyrir slysi 
eða veikindum. vegna þess fyrirkomulags sem hefur verið 
byggt upp í okkar kjarasamningum, þar sem einstaklingur verð-
ur launa og bótalaus í allt að sex mánuði frá því að hann fær 
lokagreiðslu frá atvinnurekanda, þar til hann fer inn í önnur 
úrræði við framfærslu. verða dagpeningar sjúkrasjóðs að veita 
100 prósent tryggingu meðan félagsmaðurinn er að fá greiðslur 
úr sjóðnum. vegna þeirra miklu skuldbindinga sem almenning-
ur er með í dag, lagði stjórn sjóðsins mest upp úr því að hækka 
dagpeningana. með það í huga að einstaklingur geti staðið í 
skilum miðað við sín mánaðarlaun, með sínar skuldbindingar. 
markmiðið er að félagsmaður sé ekki að safna upp skuldum 
meðan hann er að fá greiðslur úr sjúkrasjóði vm.  

vissulega er það þannig að fæstir eru að hugsa um veikindi 

eða slys á meðan allt leikur í lyndi, það er eðlilegt. Því 
miður hefur þróunin verið þannig að öll umræða um 
sjúkrasjóðinn snýst um styrki. allt svigrúm sjóðsins á 
að nýta í styrkina, enda voru þeir hækkaðir og nýjum 
bætt við í endurskoðuninni. við þurfum hinsvegar að 
snúa umræðunni við um verkefni Sjúkrasjóðsins og 
hvað sé mikilvægasta verkefni hans. Það á að vera að 
tryggja félagsmönnum sem bestu dagpeningana þegar 
ógæfan dynur yfir vegna veikinda eða slysa. Það er 
mesta gæfufólkið sem aldrei þarf að nota dagpeninga 
Sjúkrasjóðsins. En með nýju reglunum hjá Sjúkrasjóði 

vm er þetta er ódýrasta tryggingin sem þú færð í dag til að 
tryggja fjárhagslega afkomu þína og þinnar fjölskyldu í sjúkra-
sjóði stéttarfélags. 

Stjórn sjúkrasjóðsins ætlar að fara dýpra í hugmyndafræði 
tryggingafræðilegra skuldbindingar sjóðsins, með það að leið-
arljósi að fá betri yfirsýn yfir hver sjóðasöfnun svona sjóðs þarf 
að vera. með það í huga að hugsanlega eigi Sjúkra- og styrkt-
arsjóður vm nægan uppsafnaðan sjóð til að hægt sé að reka 
sjóðinn sem næst á núlli og veita sem mestum fjármunum til 
félagsmanna.    

Eftir að hafa unnið í því að fara yfir fjármál Sjúkrasjóðs vm 
og borið saman hvað önnur stéttarfélög eru að gera, þá hef ég 
komist að þeirri niðurstöðu að heildarsamtök eins og aSÍ verða 
að setja samræmdar reglur um meðferð þeirra miklu fjármuna 
sem okkur er treyst fyrir inn í sjúkrasjóðina. Þar á ég sérstak-
lega við, að hámark verði sett á kostnaðarhlutdeild sjúkrasjóða 
í rekstri félaganna.

vm er með þeim breytingum sem verið var að gera á dag-
peningum og styrkjum Sjúkrasjóðs vm að sýna að við erum 

MikilVægi 
dAgpeningA 
sjúkrAsjóðA! 

Guðmundur 
Ragnarsson.

Stjórn sjúkrasjóðsins ætlar að fara 
dýpra í hugmyndafræði trygginga-
fræðilegra skuldbindingar sjóðsins, 

með það að leiðarljósi að fá betri yfirsýn 
yfir hver sjóðasöfnun svona sjóðs þarf að vera. Með 
það í huga að hugsanlega eigi Sjúkra- og styrktar-
sjóður VM nægan uppsafnaðan sjóð til að hægt 
sé að reka sjóðinn sem næst á núlli og veita sem 
mestum fjármunum til félagsmanna.    
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Ferðastyrkir 

 » Sjóðnum er heimilt að taka þátt í óhjákvæmilegum ferðakostnaði 
sjóðsfélaga innanlands ef hann, maki og/eða barn hans undir 18 ára 
aldri, þarf læknismeðferð eða sjúkrahúsvist utan heimabyggðar 
og Tryggingastofnun ríkisins greiðir ekki ferðakostnað. Upphæð 
ferðastyrks skal miðuð við almennar reglur Tryggingastofnunar 
ríkisins um ferðastyrki.

 
Dvalarstyrkir 

 » Sjóðnum er heimilt að veita sjóðsfélögum 
dvalarstyrk (hlutfall húsaleigu eða annars 
gistikostnaðar) vegna sjúkrahúsdvalar eða 
læknisaðgerðar maka eða barns undir 18 ára 
aldri sem sækja verður út fyrir heimabyggð 
innanlands og Tryggingastofnun ríkisins 
greiðir ekki. Kostnaðarþátttaka skal miðuð við styrki Tryggingastofn-
unar ríkisins. 

 » Rétt til greiðslu ferða- og dvalarstyrkja úr sjóðnum skal sanna með 
læknisvottorði ásamt yfirlýsingu frá Tryggingastofnun ríkisins um að 
ekki sé tekið þátt í ferðakostnaði eða veittur dvalarstyrkur.

Sjúkraíbúð
 » Félagsmenn af landsbyggðinni hafa aðgang að sjúkraíbúð  
VM í Reykjavík.

Sjúkradagpeningar 
 » Upphæð dagpeninga miðast við 100% af meðaltali heildarlauna sem 
iðgjald hefur verið greitt af síðustu 6 mánuði fyrir veikindi, slys eða 
launataps vegna umönnunar, að hámarki kr. 900.000.

 » Heimilt er að miða við 12 mánaða tímabil hafi tekjur sjóðfélaga breyst 
verulega til hækkunar eða lækkunar á tímabilinu.

 » Greiðslur frá Tryggingastofnun koma til viðbótar greiðslu úr 
sjúkrasjóði.

 » Heimilt er að fjárhæð dagpeninga taki mið af iðgjaldsprósentu ásamt 
veikinda- og slysaréttarákvæðum viðkomandi kjarasamnings.

 » Missi sjóðfélagi atvinnuleysisbætur vegna veikinda á hann rétt á 
dagpeningum úr sjúkrasjóði að sömu upphæð og atvinnuleysisbætur. 

Sjúkradagpeningar vegna skyndifráfalls
 » Vegna andláts virks og greiðandi sjóðfélaga (skyndifráfall) greiðast 
skv. starfshlutfalli dánarbætur til eftirlifandi maka og/eða barna undir 
18 ára aldri sem nema fullum dagpeningum í þrjá mánuði. 

Útfararstyrkur 
 » Falli sjóðfélagi frá sem er greiðandi til sjóðsins eða hefur greitt til 
sjóðsins í a.m.k. 60 mánuði áður en hann hætti störfum skal greiða 
útfararstyrk kr. 250.000.

Styrkir úr sjúkrasjóði VM
Sjúkraþjálfun 

 » Vegna sjúkraþjálfunar, hnykkmeðferðar eða 
nálastungumeðferðar samkvæmt læknisráði er 
heimilt að greiða sjóðsfélaga hlutfall af kostnaði þó 
aldrei hærri upphæð en hann greiðir. Fyrir fyrstu 24 
skiptin greiðast að hámarki 75% af kostnaðarverði 
fyrir hvert skipti á 12 mánaða tímabili. Umfram það 
greiðast að hámarki 45% af kostnaðarverði fyrir 48 
skipti á 24 mánaða tímabili. Athugið að fyrir hnykkmeð-
ferð og nálastungumeðferð greiðist sama krónutala og ef 
um væri að ræða sjúkraþjálfun skv. beiðni frá lækni. 

Endurhæfing
 » Vegna endurhæfingar samkvæmt læknisráði vegna 
sjúkdóms er heimilt að greiða sjóðsfélaga kr. 550 í allt að 
62 skipti á 24 mánuðum en þó aldrei hærri upphæð en þá 
sem hann greiðir.  

Meðferð á heilsustofnun  
 » Heimilt er að greiða styrk vegna meðferðar 
á viðurkenndri heilsustofnun, samkvæmt 
mati sjóðsstjórnar.

 » Hámark styrks er kr. 1.700 pr. dag í 30 
daga á hverju fimm ára tímabili.Frumrit 
greiðslukvittunar skal fylgja umsókn 
um styrk. 

Heilsurækt  
 » Styrkur vegna heilsuræktar er kr. 25.000 
einu sinni á hverju tólf mánaða tímabili en 
þó aldrei hærri en 50% af kostnaði. 

Kostnaður vegna gleraugna, stoðtækja og heyrnartækja
 » Heimilt að greiða styrk til kaupa á gleraugum / linsum / laser, 
stoðtækjum og heyrnartækjum. Styrkur er veittur einu sinni fyrir 
hvern lið á þriggja ára fresti. 
Hámark styrks vegna sjón-
glerja er kr. 80.000 en þó 
aldrei hærri en sem nemur 
50% af kostnaði. Styrkurinn 
greiðist ekki vegna skemmda á glerjum sem atvinnurekanda eða 
tryggingum ber að bæta.

 » Hámark styrks vegna stoðtækja er kr. 35.000 en þó aldrei hærri en 
sem nemur 50% af kostnaði.

 » Hámark styrks vegna heyrnartækja er kr. 80.000 pr. tæki en þó aldrei 
hærri en sem nemur 50 % af kostnaði. Styrkur vegna heyrnartækja 
miðast við að réttur sé til endurgreiðslu á hluta kostnaðar frá Trygg-
ingastofnun. Frumrit greiðslukvittunar skal fylgja styrkumsókn. Ef 
félagsmaður heyrir betur en 30 db og vill styrk fyrir heyrnartækjum 
mun það vera metið sérstaklega af heyrnarfræðingi skipuðum af 

sjúkrasjóði VM. Félagsmenn sem hætta störfum vegna aldurs eða 
örorku eiga kost á styrkjum vegna kaupa á heyrnartækjum á þriggja 
ára fresti ævilangt. 

Forvarnarstyrkir
 » Heimilt er að greiða styrk vegna heilsutengdra forvarna. 

 » Hámark styrks vegna krabbameinsleitar-, ristilsskoðunar-, blöðru-
hálskirtilsskoðunar-, lungna- og hjartaskoðunar og heyrnarmælinga 
er 90% af kostnaði í hvert skipti á 12. mánaða tímabili

 » Leggja skal fram frumrit greiðslukvittunar með styrkumsókn.

 » Stjórn sjúkrasjóðsins getur sett nánari reglur um forvarnarstyrki. 

Tannlæknaþjónusta 
 » Styrkur vegna tannlækninga er kr. 40.000 einu sinni á 
hverju tólf mánaða tímabili en þó aldrei hærri en 50% af 
kostnaði.

Læknisþjónusta  
 » Heimilt er að greiða styrk vegna læknisþjónustu við 
sjóðfélaga. Hámark styrksins er kr. 40.000 á 12. mánaða 
tímabili en þó aldrei hærri en sem nemur 
50% af kostnaði.

 » Geðlækningar, sálfræðiþjónusta og 
laser falla einnig undir þennan lið. 

Frjósemismeðferð eða ættleiðing
 » Heimilt er að greiða styrk vegna kostnaðar við frjósemismeðferð eða 
ættleiðingar barns. Hámark styrks er kr. 160.000 en þó aldrei hærri en 
50% af kostnaði. 

 » Styrkur er veittur einu sinni til ættleiðingar en þrisvar vegna 
frjósemismeðferðar.

 » Frumrit greiðslukvittunar skal fylgja styrkumsókn.

Fæðingarstyrkur 
 » Fæðingarstyrkur er veittur til foreldris gegn framvísun fæðingarvott-
orðs og afriti af nýjum launaseðli þar sem fram kemur rétt starfs-
hlutfall. Styrkurinn miðast við starfshlutfall foreldris og nemur 
hámarksstyrkur kr. 100.000. Við fjölburafæðingu hækkar styrkur um 
kr. 100.000 fyrir hvert barn. Báðir foreldrar eiga rétt séu þeir aðilar að 
sjóðnum og uppfylla skilyrði um sjóðsaðild.

 » Ef barn fæðist andvana eftir átján vikna meðgöngu er greitt 
50% af styrknum.

nýir styrkir 
sjúkrAsjóðs
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ólafur Darri andrason, hagfræðingur, ASÍ.

Í kjarasamningum er það markmið okkar að auka kaupmátt, 
þ.e. að launin hækki meira en verðlag. Kaupmáttinn getum 
við aukið með tvennum hætti. með því að auka framleiðni og 
þar með verðmætasköpun eða að breyta tekjuskiptingunni. 
Tekjuskiptingunni getum við breytt með því að auka hlut launa 
í rekstri fyrirtækja þannig að launafólk fái til sín stærri hluta 
af verðmætasköpuninni eða með því að breyta launahlutföll-
um milli einstakra hópa launafólks þ.e. að ákveðinn hópur fái 
stærri hluta af „launasneiðinni“. Í kjarasamningum er tekist á 
um allt þetta. 

Til lengri tíma litið þá er það aukin verðmætasköpun sem 
stendur undir auknum kaupmætti. Í einstökum samningum 
getum við nælt okkur í stærri sneið af kökunni frá atvinnu-
rekendum eða einstakir hópar geta náð að hliðra launahlut-
föllum sér í hag en það er við slíkar aðstæður sem hætta er á 
að atvinnulífið hækki verðlag til þess að bæta sér upp aukinn 
launakostnað.

velta má upp þeirri spurningu hvort kjarasamningsbundnar 
launahækkanir hafi í gegnum tíðina verið ein helsta uppspretta 
verðbólgu eins og oft er haldið fram. Á meðfylgjandi mynd má 
sjá hvernig launahækkanir og verðbólga hafa þróast frá 2004 
til 2012. athygli vekur að einungis á árinu 2004 ná almennar 
kjarasamningsbundnar launahækkanir að halda í við verðlag. 
„launaskrið“, sem hér er skilgreint sem allar launahækkanir 
umfram almennar hækkanir kjarasamninga, er mikið flest árin 
og ríflega tvöfalt meira en almennar hækkanir það ár sem það 
var mest. Ástæður þessa mikla launaskriðs eru eflaust margar 
en án efa hefur mikil verðbólga ráðið miklu varðandi þrýsting á 
frekari launahækkanir umfram kjarasamninga. 

En ef það er ekki hægt að kenna kjarasamningum um þá 
verðbólgu og óstöðugleika sem við höfum svo lengi búið við 
hver er þá sökudólgurinn? Þeir eru margir, svo sem óstjórn í 

efnahagsmálum og þá sérstaklega í ríkisfjármálum, fákeppni, 
launaskrið og svo er það gjaldmiðillinn. Krónan okkar er minnsta 
sjálfstæða mynt í veröldinni sem ætlað er að vera fljótandi, þ.e. 

lAunA- 
HækkAnir 
og VerðlAg

verðmætið ræðst á markaði. Í gegnum tíðina má segja að krónan 
hafi flökt eins og „lauf í vindi“ og verið ein megin orsök verðbólg-
unnar eins og sjá má á meðfylgjandi mynd sem sýnir samhengið 
milli verðbólgu og breytinga á gengi krónunnar. 

Í langan tíma höfum við reynt að leggja áherslu það í kjara-
samningum að koma á auknum stöðugleika. Það hefur ekki tek-
ist. En þýðir það að við eigum að varpa fyrir róða áherslunni á 
aukinn stöðugleika og leggja þess í stað áherslu á að ná til okkar 
sem mestu á sem skemmstum tíma? Það er ekki skynsamlegt. 
Hin nöturlega staðreynd er sú að í kjarasamningum getum við 
samið yfir okkur óstöðugleika með óraunhæfum kauphækk-
unum. Ávinningur slíkra samninga er fljótur að brenna upp á 
verðbólgubálinu. 

En hvað eigum við þá að gera? frændur okkar á norðurlönd-
unum hafa náð góðum árangri í að auka kaupmátt á liðnum 
árum. Það hafa þeir gert með ábyrgri stjórn efnahagsmála og 
skynsamlegum kjarasamningum sem leggja áherslu á stöð-

ugt gengi og að raska ekki samkeppnisstöðu útflutningsgrein-
anna. við getum lært af þeim og t.d. nýtt okkur þann veruleika 
að við búum við gjaldeyrishöft og munum búa við þau a.m.k. 
um nokkurn tíma. Það gefur okkur tækifæri til að festa gengi 
krónunnar og koma þannig á stöðugra verðlagi. við slíkar að-
stæður munu vextir lækka. Samhliða þarf að sýna ábyrgð og 
festu í stjórn efnahagsmála og þá sérstaklega fjármálum ríkis 
og sveitarfélaga. verði þetta gert er kominn góður grunnur fyrir 
skynsamlega kjarasamninga. við gætum þá samið um svipaðar 
launabreytingar og frændur okkar norðurlöndunum hafa gert á 
liðnum árum og byggt þannig upp aukinn kaupmátt í hægum en 
öruggum skrefum, jafnvel þó að prósentuhækkanir kjarasamn-
inga yrðu lægri en við eigum að venjast.

Ólafur Darri Andrason
Hagfræðingur ASÍ

Framhald á næstu síðu
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Verðbólga og gengisbreytingar

12 mánaða breyting á vísitölu neysluverðs (vinstri ás) 12 mánaða breyting á gengisvísitölu (hægri ás)

Tekjuskiptingunni getum við breytt 
með því að auka hlut launa í rekstri 
fyrirtækja þannig að launafólk fái til 

sín stærri hluta af verðmætasköpuninni 
eða með því að breyta launahlutföllum milli ein-
stakra hópa launafólks þ.e. að ákveðinn hópur fái 
stærri hluta af „launasneiðinni“.

mynd: magnus Fröderberg/norden.org
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Veiði- og útilegukortið 2013

Félagsmenn VM geta nú fengið kortin á skrifstofu félagsins. 

Félagsmönnum býðst kortið á sama verði og í fyrra, eða  

Útilegukortið á 8.500 kr. og Veiðikortið á 3.000 kr.

V M - F é l ag  V é l s t j ó r a  o g  M á l M t æ k n i M a n n a   -   Stórhöfða 25  -   110 Reykjavík  -   575 9800  -  www.vm.is

Eldri félagsmEnn
Ferð eldri félagsmanna og maka verður farin 27. júní 2012 og er  

ferðinni heitið um suðurland. lagt verður af stað kl. 9:00 frá 
stórhöfða 25. áhugasamir skrái sig í síma 575 9800 eða senda  

tölvupóst á vm@vm.is. ath. miðað er við 67 ára og eldri.

Ferð eldir félagsmanna og maka verður farin 26. júní 2013 og er ferðinni heitið 
norður á Hvammstanga (Selasafn) – Vatnsneshringur (Hvítserkur-Borgarvirki) 

– Borgarnes og Reykjavík. Brottför er frá VM, Stórhöfða 25, kl. 9:00.

Skráning hefst 3. júní í síma 575 9800 eða senda tölvupóst á vm@vm.is

verðbólgu má skilgreina sem viðvarandi hækkun verð-
lags, þ.e. að almennt verðlag hækki stöðugt. verðbólg-
an er mæld af Hagstofu Íslands sem breyting á vísitölu 
neysluverðs (vnv). með nokkurri einföldun má fullyrða 
að breytingar launa og innflutningsverðs séu helstu 
skýringar verðbólgu. 

Í vnv hafa innfluttar vörur 35% vægia og hafa 
breytingar heimsmarkaðsverðs innflutningsvara og 
gengisbreytingar krónunnar bein áhrif á verðbólguna 
á tiltölulega skömmum tíma. Þar við bætast óbein áhrif 
innflutningsverðs vegna kostnaðaráhrifa á aðföng inn-
lendrar framleiðslu. 

laun eru það verð í hagkerfinu sem landsmenn geta haft bein 
áhrif á með ákvörðunum sínum, m.a. í kjarasamningum. Innflutn-
ingaverðið er að sjálfsögðu gefið og gengi krónunnar lýtur sínum 
eigin lögmálum en til lengri tíma litið hafa þó launabreytingar 
áhrif á gengið. 

Árið 2011 námu laun og tengd gjöld 60% af verðmætasköp-
uninni (vinnsluvirðinu, virðisaukanum) í landinu. Hin 40% skipt-
ust nokkuð jafnt á milli afskrifta og vergs rekstrarafgangs. vergur 
rekstrarafgangur er afgangsliður í þjóðhagsreikningunum und-
ir hann heyra m.a. fjármagnstekjur fyrirtækja, leigutekjur, arð-
greiðslur, laun sjálfstætt starfandi eigenda o.fl. 

Í einföldum verðbólgulíkönum, sem aðilar vinnumarkaðarins 
notuðu áður fyrr til þess að gera verðbólguspár til skamms tíma 
var liðin verðbólga látin hafa tæplega helmings vægi og laun og 
innflutningsverð tæplega helmings vægi. vægi breytinga launa 
og innflutningsverðs vógu nokkuð jafnt, en launin þó heldur 
meira. mér er kunnugt um að slík einföld spálíkön hafa verið not-
uð af aðilum á vinnumarkaði á norðurlöndum. 

Guðmundur Guðmundsson, fyrrverandi tölfræðingur Seðla-
bankans, prófaði ýmis verðbólgulíkön fyrir Ísland á grundvelli 
gagna frá mismunandi tímum og komst hann m.a. að þeirri nið-

urstöðu að í verðbólguspá til skamms tíma hefði 1% 
launabreyting áhrif til 0,34% hækkun verðlags á næstu 
12 mánuðum. Hann tók jafnframt fram að í þeirri niður-
stöðu fælist ekki mat á langtímasambandi launabreyt-
inga og verðlags. meðal niðurstaðna hans var einnig að 
samband launabreytinga og verðbólgu væri sterkara 
eftir því sem verð- og launabreytingar væru meiri. 

Kaupmáttur launa getur aukist til skamms tíma með 
miklum launabreytingum. Eftir því sem verðbólgan og 
launabreytingarnar eru meiri þeim mun styttri tíma 
stendur tímabil kaupmáttaraukningarinnar. Ef laun 

hækka meira en atvinnulífið getur borið án þess að hækka verð á 
vöru og þjónustu, eins og raunin hefur verið undanfarna áratugi, 
með undantekning frá örfáum árum í upphafi tíunda áratugarins, 
þá leiðir það óhjákvæmilega að lokum til þess að gengi krónunn-
ar fellur. Síkar gengisfellingar sem voru í eðli sínu leiðréttingar á 
því að laun höfðu hækkað of mikið, voru árin 1989-1990, 2001 og 
2008. Staðreyndin er sú að laun hafa hækkað tvöfalt til þrefalt 
meira en í nálægum löndum undanfarna tvo áratugi og það endar 
bara á einn veg, með því að gengið fellur. 

Til lengri tíma eykst kaupmátturinn ekki nema sem nemur 
heildar framleiðniaukningu í atvinnulífinu. með heildarfram-
leiðni er átt við samanlögð áhrif framleiðni vinnuafls, fjármagns 
og annarra þátta, s.s. vegna tæknibreytinga og nefnist sá þátt-
ur heildarþáttaframleiðni. Sé einungis litið til framleiðni vinnu-
afls þá jókst hún, samkvæmt OECd, að jafnaði um 1,6% árlega á 
Íslandi tímabilið 1985-2012 og um 1,7% á norðurlöndum. Árleg 
breyting kaupmáttar að meðaltali var 1,3% á Íslandi og 1,8% á 
norðurlöndum. En norðurlöndin náðu þessum árangri með því 
að hækka launin að jafnaði um 4,6% árlega en á Íslandi hækk-
uðu þau um 9,8%. Á norðurlöndum var meðalverðbólgan 2,7% á 
þessu tímabili en 8,5% á Íslandi.

 Hannes G. Sigurðsson, hagfræðingur, SA.

Eru launahækkanir  
endilega ávísun á verðbólgu?

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

Hannes G. 
Sigurðsson.
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ins, eru gögnin kynnt eftirlitsmanni sem tryggir að eftir þeim sé 
unnið eins öðrum gögnum sem varða verkið.

Hvernig á að innleiða gæðastjórnun? 
að innleiða gæðastjórnun í fyrirtæki er ekki eins vandasamt og 
margir vilja vera láta. Eitt er að innleiða gæðastjórnun og annað 
að ætla að fá vottun samkvæmt ISO 9001:2000.

Það að taka upp gæðastjórnun og byggja upp gæðakerfi er 
fyrst og fremst fólgið í að skrá og lýsa á skipulegan hátt þeim 
vinnuaðferðum sem starfsmenn fyrirtækisins hafa tileinkað sér 
og geta haft áhrif á framgang og gæði verksins eða framleiðsl-
unnar. Þá er ekki eingöngu átt við það sem snýr að sjálfri fram-
leiðslunni heldur einnig og ekki síður varðandi skipulag, innkaup, 
breytingar, aukaverk, reikningsgerð, innheimtu, starfslýsing-
ar svo að dæmi séu tekin. Sérhver verklagsregla, vinnulýsing og 
eyðublað er sett upp með sem líkastri ásýnd og númerað en frum-

ritinu komið fyrir í Gæðahandbók fyrirtækisins. afrit af viðeig-
andi skjali eða eyðublaði er kynnt viðkomandi starfsmanni eða 
hópi starfsmanna og þeir hvattir til að kynna sér innihaldið vel og 
starfa samkvæmt því. Þannig verða boðleiðir frá stjórnendum til 
starfsmanna miklu áhrifameiri en fáein orð í eyra eða skilaboð frá 
starfsmanni til starfsmanns því að þau vilja breytast í tímans rás. 
með þessari aðferð aukast líkur á að starfsmenn fái rétt og skýr 
skilaboð og eigi þar með kost á að standa sig vel í starfi og full-
nægja væntingum viðskiptavinarins.

að fullnægja öllum væntingum viðskiptavinarins eru há-
marks gæði.

iSo 9001:2000 
að fá vottun á gæðakerfi samkvæmt staðli ISO 9001:2000 þýðir 
að viðkomandi fyrirtæki þarf að fullnægja þeim kröfum sem 

Framhald á næstu síðu

Gæðastjórnun í iðnaði
Gæðastjórnun er hugtak sem flestir hafa heyrt um en færri 
kynnst af eigin raun. Þegar gæðastjórnun ber á góma í daglegu 
spjalli heyrast efasemdaraddir og ýmis dæmi eru nefnd um hvað 
hafi misfarist hjá fyrirtækjum með gæðastjórnun. Gæðastjórn-
unarhugtakinu er oft haldið á lofti í akademísku andrúmslofti 
og öll umfjöllun svo háfleyg að venjulegt fólk hefur átt erfitt 
með að skilja tilgang og einfaldleika gæðastjórnunar.

Gæðastjórnun er og á að vera einföld, leiðbeinandi og upplýs-
andi fyrir stjórnendur, starfsfólk, viðskiptavini og birgja þannig 
að þessir aðilar þekki til hlítar ábyrgð, hlutverk, væntingar og 
kröfur hver annars. Gæðastjórnun á að kalla fram öguð vinnu-
brögð þar sem stjórnendur og starfsmenn horfa með fyrirhyggju 
til lengri tíma í stað þess að eyða kröftum sínum í að vinna úr 
málum sem komin eru í óefni vegna lítils og lélegs undirbúnings.

Gæðastjórnun hentar öllum  
fyrirtækjum og félagasamtökum 
margir halda að gæðastjórnun sé eingöngu fyrir stór fyrirtæki 
og sé alltof umfangsmikil til að henta litlum fyrirtækjum. Stað-
reyndin er hinsvegar sú að það er ekki réttlætanlegt að lítil fyr-
irtæki séu verr rekin en þau stóru og umfang gæðastjórnunar 
ætti alltaf að vera í beinu hlutfalli við stærð og rekstrarumfang 
fyrirtækisins. Gæðastjórnun er ekki heldur bundin við ákveðna 
tegund rekstrar og á við hvort heldur er um að ræða framleiðslu, 
þjónustu eða félagasamtök.

Kostnaður við gæðastjórnun  
á að skila sér margfalt til baka 
Í daglegri umræðu er því oft haldið fram að kostnaður við að inn-
leiða gæðastjórnun sé óheyrilegur og hljóti að lokum að koma 
fram í verði vöru og þjónustu viðkomandi fyrirtækis. Ef sú er 
raunin hefur eitthvað mistekist því að góð stjórnun á að auka 
hagræðingu og skipulag, koma í veg fyrir mistök og nýting á 
starfsfólki, vélum og hráefni á að aukast.

með rökum er auðvelt að sýna fram á ávinning þess þegar 
mistökum fækkar, vinnutími nýtist betur og gott skipulag held-
ur kostnaði á áætlun.

Þegar hlutirnir ganga samkvæmt áætlun og allt leikur í lyndi 
er erfitt að færa fyrir því rök að það sé fyrst og fremst gæða-
stjórnun að þakka. Það er ekki eins auðvelt að átta sig á hvers 
vegna hlutirnir gengu ekki úr skorðum og að átta sig á hvers 
vegna hlutirnir gengu úr skorðum.

Árangur af gæðastjórnun á að birtast í betri rekstrarafkomu 
og bættri samkeppnishæfni.

Kröfur og eftirfylgni verkkaupa aukast 
verkkaupar verklegra framkvæmda eru farnir að gera auknar 
kröfur um að verktakar sýni fram á að þeir geti haft gott skipu-
lag og markvissa stjórnun á verkum sínum áður en gengið er til 
samninga.

Þessar kröfur birtast í útboðsgögnum þar sem verktökum er 
gert að leggja fram til kynningar verklagsreglur sem lýsa ýms-
um fyrirhuguðum vinnureglum við stjórnun svo sem skipulag 
og eftirlit sem fyrirtækið hefur tileinkað sér og starfsmenn þess 
eru þjálfaðir til að starfa eftir, ásamt eyðublöðum til skýrslu-
gerðar og innra eftirlits.

Stjórnendur, sem vita hvernig þeir vilja hafa hlutina, eiga 
ekki erfitt með að útbúa slík gögn og eru um leið komnir með vísi 
að gæðahandbók og þar með gæðakerfi fyrirtækisins.

Í fyrirtækjum, þar sem hafin er innleiðing gæðakerfis og 
gæðahandbók er fyrir hendi þarf aðeins að afrita þær verklags-
reglur og eyðublöð sem beðið er um eða stjórnandinn vill kynna 
verkkaupanum.

verkkaupi les gögnin, samþykkir þau, gerir athugsemd eða 
hafnar þeim. Þegar báðir aðilar eru orðnir ásáttir um það verk-
lag, sem verktakinn ætlar að nota við stjórnun og eftirlit verks-

HVAð er gæðA stjórnun?
                               Þessar kröfur birtast í 
                              útboðsgögnum þar sem 
                              verktökum er gert að leggja fram 
                             til kynningar verklagsreglur sem 
lýsa ýmsum fyrirhuguðum vinnureglum 
við stjórnun svo sem skipulag og eftirlit sem 
fyrirtækið hefur tileinkað sér og starfsmenn 
þess eru þjálfaðir til að starfa eftir, ásamt 
eyðublöðum til skýrslugerðar og innra eftirlits.



Kjararáðstefna 
VM 2013
verður haldin dagana 4. til 6. október 2013 á Hótel Selfossi. ráðstefnan  
er lokaundirbúningur vm  fyrir komandi kjarasamningagerð. 

Á ráðstefnunni verða kjaramál félagsmanna vm rædd og verðlagning 

þeirra inn í hagkerfið metin.

unnið verður úr niðurstöðum vinnuhópa og stefna  

vm í komandi kjarasamningum mótuð.

ráðstefnan mun standa dagana föstudaginn  

4. október, frá kl. 15:00 og laugardaginn 5. október.

Félagsmenn eru hvattir til að taka  
dagana frá og skrá sig á ráðstefnuna.

Skráning og nánari upplýsingar hjá Guðna  

Gunnarssyni í síma 575 9805 eða á gudnig@vm.is

ráðstefnugestum er velkomið að taka maka með.

nánari dagskrá ráðstefnunnar verður auglýst  

á heimasíðu vm www.vm.is 

Félagsmenn mætum og tökum  
þátt í að móta kjarastefnu VM.

staðallinn gerir til gæðakerfa. m.a. þarf að móta stefnu, setja 
markmið, skilgreina helstu verkferla, semja verklagsreglur, 
koma á gæðaumbótum og geta sýnt fram á að gæðakröfum verði 
fullnægt.

viðurkenndur úttektaraðili tekur gæðakerfið út, samkvæmt 
kröfum staðalsins og gefur út vottorð ef svo reynist vera. Það-
an í frá kemur hann fyrirvaralaust í heimsókn einu sinni á ári og 
gerir áfangaúttektir eftir því sem við á. Hverju og einu fyrirtæki 
er í sjálfsvald sett hvort það stefnir að því að fá vottun en gæða-
kerfi án vottunar þarf ekki að þýða lakari gæði en skapar fyrir-
tækjunum oft meira svigrúm en ella.

Si bjóða viðurkenningu fyrir gæðastjórnun 
Samtök iðnaðarins bjóða aðildarfyrirtækjum sínum úttekt og 
viðurkenningu á virkni gæðastjórnunar í daglegum rekstri. 
Gerðar eru kröfur um að afmarkaðir þættir í rekstrinum séu skil-
greindir og skilvirkir í öllum tilvikum. Úttektin fer fram með 
þeim hætti að óháður aðili kemur í heimsókn, fær að skoða rekst-
urinn og athugar hvort hann fullnægi lágmarkskröfum SI en að 
því loknu velur hann nokkur verk sem unnið er að eða er nýlega 
lokið og athugar hvort unnið hafi verið eftir þeim aðferðum sem 
lofað er í gæðahandbókinni.

Hvað eru Si að gera fyrir félagsmenn sína? 
Samtök iðnaðarins hafa í tíu ár aðstoðað fyrirtæki við að inn-
leiða gæðastjórnun. Það hefur verið gert með ýmsum hætti. Í 
nokkrum tilvikum hafa fyrirtæki innan sama starfsgreinahóps 
tekið sig saman og haldið hópinn við innleiðingu gæðastjórnun-
ar. Þá hafa reglulega verið haldnir sameiginlegir fundir en þess 
á milli hafa fyrirtækin unnið að innri málum sínum með aðstoð 
verkefnisstjóra SI eftir því sem þau hafa óskað eftir. Önnur fyr-
irtæki hafa farið ein af stað og notið aðstoðar verkefnisstjóra 
SI eftir þörfum. SI hafa útbúið sýnishorn af gæðakerfum fyrir 
hinar ýmsu starfsgreinar sem fyrirtækin hafa sér til stuðnings 
í verkefninu. Þetta sýnishorn eða drög að gæðakerfi er bæði til á 
pappír og í tölvutæku formi. Þar er að finna dæmi um verklags-
reglur og eyðublöð sem taka til alls sem við kemur góðum rekstri. 
Öll skjöl og eyðublöð eru númeruð inn samkvæmt kerfi og við-
komandi aðili getur opnað viðeigandi word skjal og breytt því á 
þann hátt að það lýsi því verklagi sem viðhaft er í hans eigin fyr-
irtæki. um leið og skjalið er opnað í fyrsta skipti dregur tölvu-
kerfið fram merki fyrirtækisins efst í vinstra horn skjalsins. 
Skjalið er síðan sett í Gæðahandbók fyrirtækisins og afrit af því 
er kynnt því starfsfólki sem það varðar.

Einnig hafa Samtökin útbúið kennslubók um gæðastjórnun 
„Hvernig má gera betur!“ Þessi bók getur verið prýðis hjálpar-
tæki fyrir þá sem vilja kynnast góðri stjórnun, almennum gæða-
hugtökum og tilgangi gæðastjórnunar.

Árangur af gæðastjórnun í 18 ár 
við lestur gamalla gagna má sjá að gæðastjórnun var mikið til 
umræðu um og eftir 1990. Stofnun gæðastjórnunarfélags, ráð-
stefnur, námskeið, kynningar, blaðagreinar, útgáfa kynningar-
rita og fleira er meðal þess sem hefur verið á döfinni síðastliðin 
tíu til átján ár varðandi gæðastjórnun. Gæðaráð byggingariðn-
aðarins var stofnað 1991 með aðild allra helstu hagsmunaaðila 
byggingaiðnaðarins með háleit markmið að leiðarljósi. Þrátt fyrir 
alla þessa umfjöllun og miklu vinnu við kynningar og námskeið 
hefur vegur gæðastjórnunar á þessum árum ekki vaxið eins og 
ætla mætti og raunin hefur orðið annars staðar á norðurlöndum.

Einhverra hluta vegna hefur gæðastjórnun oft fengið nei-

kvæða ímynd og sá misskilningur verið allsráðandi að gæða-
stjórnun sé flókin og dýr og eingöngu til þess fallin að þókn-
ast verkkaupanum. vissulega er það rétt að með góðri stjórnun 
aukast líkurnar á að hægt sé að fullnægja væntingum viðskipta-
vinarins og þar með ánægju hans sem hlýtur að vera megin-
markmið hvers fyrirtækis. En hitt er ekki síður staðreynd að með 
gæðastjórnun fækkar mistökum, álag á stjórnendur minnkar, 
nýting á mannafla, hráefni og tækjum eykst og þar með hagn-
aður og samkeppnishæfni. verktakar ættu því að líta á gæða-
stjórnun sem tækifæri til að stíga skref fram á við til hagræðis 
og umbóta.

Samstarf Si og opinberra verkkaupa um fræðslu 
verkkaupum verður æ ljósari gagnsemi gæðastjórnunar og að 
það sé sjálfsagður hlutur að verktakar geti strax í upphafi verks 
sýnt fram á með sannfærandi hætti að þeir séu full færir um að 
ráða við það verkefni sem þeim stendur til boða að gera samning 
um. með því að krefjast þess að verktaki sýni fram á getu sína 
fyrir undirskrift samnings, ætti að vera hægt að bægja frá verk-
inu þeim verktökum sem ekki hafa fjárhagslega, stjórnunarlega, 
faglega eða framleiðslulega getu til að ráða við það.

Í þessu skyni hafa helstu opinberu verkkaupar landsins tekið 
höndum saman og hvatt verktaka til að tileinka sér vinnubrögð 
gæðastjórnunar og munu krefjast þess í útboðum í framtíðinni 
að þeir leggi fram gögn til staðfestingar á því að svo sé.

Þessir aðilar hafa einnig tekið höndum saman við SI um að 
halda námskeið í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir þar 
sem kynnt verða helstu hugtök og aðferðir gæðastjórnunar. Þar 
er fjallað um dæmigerðar kröfur verkkaupa um gæðastjórnun 
sýnd dæmi um helstu verklagsreglur og eyðublöð dregin fram.

Þeir verkkaupar sem í þessu eiga eru ríkiskaup, vegagerð-
in, landsvirkjun, Siglingastofnun, Gatnamálastjóri, Orku-
veita reykjavíkur, framkvæmdasýsla ríkisins, Byggingardeild 
reykjavíkurborgar, Innkaupastofnun reykjavíkurborgar og 
Samtök iðnaðarins sem munu halda námskeiðin.

©Samtök iðnaðarins, 28. maí 2008
Ferdinand Hansen

Ferdinand Hansen.
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Við bjóðum 
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sérþekkingu
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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.


