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Nú þegar kjarasamningar hjá flestum 

félagsmönnum VM eru lausir og aðrir 

að renna út á næstu mánuðum, ríkir 

mikil óvissa um hvert eigi að stefna 

með samningsmarkmiðin.  

Að mínu viti munu komandi 

kjarasamningar á hinum almenna 

vinnumarkaði ekki snúast um einfalda 

prósentuhækkun og síðan þægilegan 

frið í tvö til fjögur ár. Sjómenn 

standa frammi fyrir mörgum stórum málum sem taka þarf á við 

sína viðsemjendur og ríkið vegna sjómannaafsláttarins. Vinnan 

við kjarasamningana mun fara inn á þá braut að þvinga ríkistjórn, 

þingmenn, athyglissjúka einstaklinga og helst alla að sameinast um 

að leysa vandamálin. Við munum þurfa að setja hnefann í borðið og 

kalla fram hjá þessum einstaklingum samfélagslega ábyrgð, að þeir 

haldi aftur af sér með prinsippin og hugsjónirnar sem ekki ganga 

í ástandi sem þessu. Það er komið að því að taka ákvarðanir, þó 

síðar komi í ljós að einhver þeirra er röng, þá er það lagfært, það er 

allavega betra en gera ekki neitt. Nú þegar þetta er skrifað er verið 

að gefa út aðgerðir ríkisstjórnarinnar um lausnir á greiðsluvanda 

heimilanna. Reyndar á eftir að útfæra hluta úrræðanna og sjá hvernig 

aðgerðirnar slá á vanda heimilanna. Næst er að hefja róttækar 

aðgerðir í að koma atvinnulífinu á stað, þar má engan tíma missa, 

því þar eru flestar lausnirnar til að leysa  vandamálin.  

Það er með ólíkindum hvernig umræðan um mikilvæg mál tapast 

oftast aftur og aftur, frá aðalatriðunum, yfir í margra daga og viku 

þras um aukaatriði. Það er að stórum hluta á ábyrgð fréttamiðlanna, 

sem virðast ekki hafa nægt, eða hæft fólk, til að kafa djúpt í málin 

og spyrja réttu spurninganna til að stoppa bullið. Maður fær það á 

tilfinninguna að viðkomandi fréttamaður sé að leita lausna á sínum 

persónulegu vandamálum í viðtalinu. Launafólk er búið að axla 

sína ábyrgð með því að fresta launahækkunum og tryggja frið á 

vinnnumarkaðnum sem er ómetanlegt framlag. Því á það kröfu á 

þá sem með valdið fara að þeir sýni festu og rugludallarnir hafi vit 

á því að þegja. Er ekki komið að því að Alþingi taki strax einn til 

tvo daga til að ræða það hvað þingið þarf að gera sameiginlega til 

að liðka fyrir gerð komandi kjarasamninga og bera sameiginlega 

ábyrgð á þeim aðgerðum. Það er hægt að keyra samfélagið í þrot, í 

endalausum prinsippum og sérhagsmunapoti. Ef t.d. LÍÚ ætlar aftur 

að þvinga fram breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu í almennum 

kjarasamningum, eins og gert var við gerð Stöðuleikasáttmálans, 

þá pakkar maður saman og fer heim. Að vera með ríkisstjórn sem 

er með bullandi stjórnarandstöðu á prinsipp flippi innan sinna raða, 

stærsta stjórnarandstöðuflokkinn vinnandi þvert í andstöðu við 

eiganda sinn Samtök atvinnulífsins og lengi mætti halda áfram að 

telja. Maður spyr sig hvernig eitthvað geti virkað, til við að komumst 

í það að leysa vandamálin?  

Erum við launafólk í þessu landi komin í þá stöðu að við verðum að 

beita okkar afli í komandi kjarasamningum til að þvinga þessa aðila 

til að fara að hegða sér, til að komast eitthvað áfram við að rétta 

samfélagið við? Það hefur komið mjög sterkt fram að almenningur 

gerir sér fullkomlega grein fyrir því að róttækar og velheppnaðar 

aðgerðir í efnahagsmálum muni skila hraðar til baka töpuðum 

kaupmætti en víxlhækkanir launa og verðlags.

Með verðbólgusprengjum sem ávallt hafa fylgt víxlhækkununum, 

sem við þekkjum vel, þá virðast  margir af andstæðingum umsóknar 

að ESB ekki geta hugsað sér að missa afleiðingar ónýts gjaldmiðils 

miðaða við heiftina sem er í áróðri þeirra. Allavega hafa þeir enga 

aðra raunhæfa möguleika að bjóða upp á, sem væri óskandi sem 

innlegg í umræðuna nú, til að finna framtíðarlausn á efnahagslegri 

óstjórn sem hefur ríkt hér frá stofnun lýðveldisins, aðallega vegna 

pólitískrar spillingar. 

Ég tel að við séum að fara inn í ferli við endurnýjun kjarasamningana 

sem mun taka langan tíma. Það kæmi mér á óvart að þeirri vinnu 

verði lokið áður en lóan kemur næsta vor. 

VM mun fara inn í komandi kjarasamninga með opnum hug og 

fullan vilja við að leita skynsamlegra og ábyrgra lausna til framtíðar. 

Kjararáðstefna félagsins og könnun meðal félagsmanna um þeirra 

vilja munum við að sjálfsögðu vinna eftir. Komi hinsvegar til þess 

að við förum einir fram gagnvart viðsemjendum okkar, förum 

við fram af hörku. Allir verða að átta sig á því að ef raunverulega 

eigi að reyna samráð á breiðum grundvelli verða allir að koma 

að því af fullri ábyrgð og vilja. Allar tilraunir til sérhagsmunapots 

og sýndarmennsku verður ekki liðinn. Kveikjuþráðurinn er orðinn 

ansi stuttur og mönnum verður ekki liðin slík framkoma lengi. Hjá 

VM verður þá brugðist hratt við að taka afstöðu til þess að VM taki  

slaginn á sínum forsendum fyrir hönd félagsmanna sinna.  

Því miður er hætt við því að í ár verði ekki gleðileg jól á öllum 

heimilum landsmanna, hinsvegar er það þannig að mælikvarði á 

að gleðjast er ekki alltaf í einhverju sem við vorum að kaupa. Það 

er kannski lítill eða enginn söknuður í mörgu af því sem við vorum 

farinn að telja okkur trú um að við þyrftum að hafa til að vera 

hamingjusöm.  

Ég óska félagsmönnum VM og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og 

farsældar á nýju ári, ári sem vonandi mun færa okkur viðsnúning til 

að geta litið bjartsýn fram á veginn. 

Guðmundur Ragnarsson, 

formaður VM
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Ársfundur ASÍ 2010 var haldinn á Hilton hótelinu við Suðurlandsbraut dagna 21. og 22. 
október. Yfirskrift fundarins var Stop, hingað og ekki lengra. Áherslan var á atvinnu- 
og kjaramál í ljósi komandi kjarasamninga auk velferðarmála. Þá voru skipulagsmál 
fyrirferðamikil á fundinum.
	 	Ályktun	ársfundar	ASÍ	um	efnahags-	og	kjaramál

Íslenska þjóðin hefur orðið fyrir efnahagslegu áfalli. Frá því 

að bankarnir féllu í október 2008 hefur ein króna af hverjum 

tíu tapast út úr verðmætasköpun þjóðarbúsins. Heimilin eru 

í sárum; kaupmáttur hefur hrapað, atvinnuleysi er meira en 

við höfum þekkt á lýðveldistímanum og skuldir hafa hækkað 

mikið. Þetta er afleiðing óábyrgrar hagstjórnar og áralangs 

óstöðugleika.

Ársfundur ASÍ krefst þess að íslenskum heimilum og 

fyrirtækjum verði tryggður sami efnahagslegi stöðugleiki og er 

í þeim löndum sem best standa og við viljum bera okkur saman 

við. Forsendur þess eru traustur og stöðugur gjaldmiðill, ábyrg 

hagstjórn og traust. Þá gerir fundurinn kröfu um gegnsæi og 

siðvæðingu á öllum sviðum samfélagsins.

Það er forgangsverkefni að vinna bug á atvinnuleysinu og að 

almennt launafólk endurheimti fyrri lífskjör. Til þess verðum 

við að auka verðmætasköpun þjóðarbúsins með því að nýta þau 

fjölmörgu tækifæri sem til staðar eru. Ísland er í fararbroddi í 

vistvænni orkunýtingu, hér er mikill mannauður og velferðar- 

og menntakerfi sem hjálpar okkur að takast á við erfiðleika. Þá 

er mikilvægt að ýta undir nýsköpun, styðja við sprotafyrirtæki, 

auðvelda erlenda fjárfestingu, auka fullvinnslu innanlands og 

bæta markaðssetningu erlendis á afurðum, þjónustu, og hugviti.

Ársfundur ASÍ beinir því til aðildarfélaganna að sameinast um 

samræmda launastefnu sem feli í sér almennar launahækkanir 

og jöfnun kjara. Þá krefst fundurinn þess að kaupmáttur 

launafólks vaxi í komandi kjarasamningum og að staðið verði 

við gefin loforð um hækkun persónuafsláttar. Fundurinn telur 

mikilvægt að efnt verði til viðtæks samstarfs og samvinnu 

stjórnvalda, stjórnarandstöðu, atvinnurekenda og stéttarfélaga á 

almennum og opinberum vinnumarkaði um það verkefni að auka 

kaupmáttinn og fjölga störfum. Forsendan fyrir slíkri víðtækri 

sátt og samvinnu er að lífeyrisréttindi allra landsmanna verði 

jöfnuð og að byggt verði upp traust milli aðila vinnumarkaðarins 

og stjórnvalda.

Áherslur ASÍ í sambandi við 

efnahagsmál
ASÍ gerir kröfu til að íslenskum heimilum og fyrirtækjum verð 

tryggður efnahagslegur stöðugleiki eins og er í þeim löndum sem 

best standa og við viljum bera okkur saman við.

Forsendur stöðugleika eru: 

 Traustur og stöðugur gjaldmiðill.

 Ábyrg hagstjórn.

 Traust og trúverðugleiki.

ASÍ telur mikilvægt að takast á við aðsteðjandi vanda með því að 

efla verðmætasköpun. Efla nýsköpun, styðja við sprotafyrirtæki 

og auðvelda erlenda fjárfestingu Auka fullvinnslu innanlands og 

markaðssetningu erlendis á afurðum, þjónustu, og hugviti

ASÍ gerir kröfu um gegnsæi og siðvæðingu í íslensku samfélagi. 

kjaramál
ASÍ telur mikilvægt að efnt verði til viðtæks samstarfs og samvinnu 

stjórnvalda, stjórnarandstöðu, atvinnurekenda og stéttarfélaga á 

almennum og opinberum vinnumarkaði við það verkefni að fjölga 

störfum og auka og tryggja kaupmátt launafólks.

Forsendan fyrir víðtækri sátt og samvinnu er:

 Að traust ríki milli aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda 

 Að samstaða náist um samræmda launastefnu sem feli í sér   
 almennar launahækkanir og jöfnun kjara

 Að lífeyrisréttindi allra landsmanna verði jöfnuð

ASÍ krefst þess að staðið verði við gefin loforð um hækkun 

persónuafsláttar ASÍ bendir á að samningstími ráðist af innihaldi 

kjarasamninga, trausti og forsenduákvæðum
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Þá er að baki eitt heitasta og sólríkasta sumar sem elstu menn 
muna, a.m.k hér sunnanlands. Sumarið er eftirminnilegt fyrir 
margar sakir en helst ber að nefna vatnsskort sem herjað hefur 
á sumarbústaðarbyggðir í uppsveitum og á sumarhúsasvæði VM 
á Syðri-Reykjum. Hverjum hefði dottið í hug að á Íslandi yrði 
vatnsskortur. Sveitarfélagið á eftir að tengja sumarhúsin okkar á 
Syðri-Reykjum við aðalvatnsæð og vonandi verður þeirri vinnu 
lokið fyrir næsta sumar. Laugarvatn hefur sloppið við vatnsskort 
enn sem komið er en þegar við förum í að fjölga sumarhúsum 
og stækka tjaldsvæðið þá verður þörf á aðgerðum.

Mikil almenn ánægja er með breytingar og þær endurbætur sem 
gerðar hafa verið á raðhúsunum og eru félagsmenn m.a. ánægðir 
með að fá uppþvottavélar í húsin. Með tilkomu á heitum pottum og 
palli við minni raðhúsin er letilífið í fríinu tryggt. Þannig á það líka 
að vera. 
Eins hefur aðstaðan á sameiginlegu útisvæði verið stórbætt og 
t.a.m. hefur nýja mini-golfið slegið í gegn. Þó ber að geta þess að 
gestir mættu passa betur upp á kylfurnar.

Tilraun til að leyfa gæludýr í húsi nr. 5 á Kirkjubæjarklaustri hefur 
tekist vel og vil ég þakka gæludýraeigendum kærlega fyrir góða 
umgengni. 

En betur má ef duga skal! 
Á næsta ári verður lokið við að betrumbæta og samræma innbú 
í bústöðum ásamt því að endurnýja sjónvörp og dvd tæki. Einnig 
verður lokið við að setja uppþvottavélar í þá bústaði sem enn hafa 
ekki uppþvottavél. Eins verður farið í viðhald utandyra, eins og að 
bera á hús og palla og lagfæra stéttar.
Umsjónarmaður vill þakka félagsmönnum og gestum þeirra fyrir 
góðar samveru-stundir og þarfar ábendingar um það sem betur má 
fara.
Munið að sumarhúsin eru eign félagsmanna og göngum því um þau 
eins og okkar eigin. Það er allra hagur.

Að lokum vil ég benda félagsmönnum og gestum þeirra á að 
haustið er dásamlegur tími til upplifa liti, stjörnur og kósýheit. Enn 
eru eftir lausar helgar. Hafið samband við skrifstofu félagsins ef 
þið þurfið aðstoð. Ég minni á heimasíðu félagsins www.vm.is þar 
sem hægt er að bóka og greiða fyrir helgardvöl á félagavefnum 
með rafrænum hætti, hvenær sem hentar.

Bestu kveðjur, 
Linda Björk Hrafnkelsdóttir, 
umsjónarmaður orlofshúsa VM.



ÚrSlit

Með forgjöf - punktakeppni

1. sæti Rúnar Halldórsson

2. sæti Sigurbjörn Theodórsson

3. sæti Hinrik Árni Bóason

 

Án forgjafar - höggleikur

1. sæti Örn Tryggvi Gíslason

2. sæti Rúnar Halldórsson

3. sæti Georg Júlíusson
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VElhEppNAÐ GOlFMÓT VM  
Í hAFNARFiRÐiNUM
Golfmót VM var haldið í ágætis veðri fimmtudaginn 5. ágúst á golfvellinum 

Keili í Hafnarfirði. Það voru samtals 32 sem tóku þátt í mótinu og var að 

venju endað á því að fá sér gott í gogginn. Mótið var fyrir félagsmenn VM og 

mátti hver félagsmaður taka með sér einn gest.
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,,Þegar ég var yngri sá ég engan tilgang með því að 
greiða stéttarfélagsgjöld. Nú er ég glaður í hjarta 
vegna allrar aðstoðarinnar frá stéttarfélaginu mínu og 
Starfsendurhæfingarsjóði í kjölfar slyssins sem ég lenti í. Nú 
skil ég mikilvægi þess að hafa gott stéttarfélag á bak við sig. 
Ráðgjafinn á vegum Starfsendurhæfingarsjóðs hefur jafnframt 
reynst mér afar vel.“

Þetta segir Friðrik Ottó Ragnarsson járnsmiður sem fyrir um 
tveimur árum, eða í byrjun nóvember 2008, slasaðist á hrygg 
og hálsi í bílveltu. ,,Ég var lánaður í annað fyrirtæki og var uppi 
á Nesjavöllum á leið í vinnuna. Það var hálka á veginum og 
bíllinn snerist í þrjá hringi áður en hann fór út í kant og valt. Ég 
gat skriðið út um gluggann þar sem rúðan hafði brotnað. Bóndi 
sem sá þegar slysið varð hringdi á sjúkrabíl. Mér fannst ég vera 
að kafna og reyndi að liggja þannig á jörðinni að ég fyndi sem 
minnst til,“ greinir Friðrik frá.

Járnsmíðina varð hann að gefa upp á bátinn vegna stöðugra 
verkja, einkum í hálsinum. ,,Ég er að verða 57 ára og hef alltaf 
unnið við járnsmíði sem er erfiðisvinna. Ég hef alltaf verið 
hraustur og unnið 150 prósenta vinnu og vel það og svo lendi í 
þessu.“ 

Þriðja áfallið á stuttum tíma
Atvinnumissirinn var þriðja áfallið sem Friðrik varð fyrir 
á stuttum tíma. ,,Hálfu ári eftir að pabbi minn dó missti ég 
konuna mína. Hún hafði barist við krabbamein í sjö ár. Svo 
lenti í bílslysinu og missti vinnuna í kjölfarið. Vissulega var 
þetta gríðarlega mikið álag en ég hélt alltaf haus. Aðstoðin frá 
Starfsendurhæfingarsjóði gegndi miklu hlutverki.“
Friðrik kveðst hafa leitað til stéttarfélagsins síns, Félags 

vélstjóra og málmtæknimanna, strax eftir slysið. ,,Þeir útveguðu 
mér lögfræðing til þess að fara í gegnum allt ferlið. Seinna 
bentu þeir mér svo á að hafa samband við ráðgjafa á vegum 
Starfsendurhæfingarsjóðs. Sjóðurinn hefur greitt sjúkraþjálfun 
fyrir mig en fyrst greiddi ég sjálfur fyrir hana og fékk síðan 
endurgreitt hjá stéttarfélaginu mínu. Það eru hins vegar ekki 
allir sem hafa handbært fé til að leggja sjálfir út fyrir slíku. 
Þægindin við að þurfa ekki að standa í því eru einnig mikil.“
Að sögn Friðriks fann hann mikið fyrir því að geta ekki hreyft 
sig eins og áður. ,,Mér hefur alltaf fundist best að vera mikið 
á ferðinni. Ég var þess vegna ákveðinn í að byggja mig upp 
með sjúkraþjálfun og gönguferðum. Það hversu hraustur og 
líkamlega sterkur ég hef verið hefur örugglega hjálpað mér í 
gegnum tíðina.“

Ómetanleg aðstoð
Sjúkraþjálfunin var bara eitt af mörgum úrræðum sem voru í 
boði Starfsendurhæfingarsjóðs, að því er Friðrik greinir frá.  
,,Ég hef fengið mikla aðstoð hjá Sigrúnu Sigurðardóttur, 
ráðgjafa í starfsendurhæfingu. Hún hefur stutt mig vel og 
leiðbeint mér varðandi lífeyrissjóðsmál og annað. Þetta er 
hálfgerður frumskógur og ekki fyrir hvern sem er að komast í 
gegnum hann. Sigrún hefur gefið mér tíma og ég hef getað rætt 
við hana um allt. Ef eitthvað er hringir hún í mann til þess að 
benda á eitthvað. Hún fylgist vel með mér. Aðstoðin sem hún 
hefur veitt mér er ómetanleg. Sigrún er rétt manneskja á réttum 
stað.“

Í nýju starfi
Vegna verkjanna sem Friðrik er enn með stefndi hann að því að 
skipta um starfsvettvang. ,,Ég hef verið að leita fyrir mér annað 
slagið og byrjaði að vinna á sambýli 1. október síðastliðinn. 
Þetta er vaktavinna og mér líst mjög vel á hana.“

Spurður segist Friðrik hafa kviðið því svolítið að fara á nýjan 
vinnustað. ,,Það er svolítið átak að byrja aftur þegar maður er 
búinn að vera frá vinnu í nær tvö ár og í starfi sem maður hefur 
aldrei unnið við. En ég held að það sé bara eðlilegt að finna fyrir 
svolitlum kvíða. En þegar ég fór að tala við fólkið sem ég vinn 
með þá hvarf allur kvíði. Þetta er bara gott mál.“
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Mundu 
Tvennu- 
kortið

Tvennukort Olís og ÓB – það besta frá báðum!

EvrópusambaNdið og héraðið Mecklenburg Vorpommen hafa 

ákveðið að styrkja útgerð þýska togarans Maartje Theadora 

um nærri 800 þúsund evrur til þess að setja um borð og 

reyna togflugdreka frá SkySails. Maartje Theadora er 140 

metra langt skip og er 160 fermetra togflugdreka ætlað að 

draga úr álagi vélanna og spara þannig olíu. 

Björn Valur Gíslason þingmaður og skipstjóri er í 

landbúnaðarnefnd Alþingis. Hann segir að þessi aðferð 

gæti líklega hentað skipum á lengri siglingaleiðum, en 

flest fiskiskip eigi sennilega erfitt með að nýta sér þessa 

tækni, meðal annars vegna stuttra siglingaleiða, tíðra 

stefnubreytinga og nálægðar við önnur skip.  

Með áframhaldandi þróun við að nota vindorku, sjávarorku, 

sólarorku og aðra umhverfisvæna orkugjafa verði í 

framtíðinni hægt að draga verulega úr olíunotkun.  

Hann hvetur íslenska útgerðarmenn til að fylgjast áfram með 

gangi mála. Mikið sé í húfi.

Þýska fyrirtækið SkySails hefur vakið verulega athygli 
fyrir hönnun og framleiðslu á stórum togflugdrekum. 
Seglið svífur í 200 til 300 metra hæð og togar þannig 
skipið áfram. Forsvarsmenn SkySails segja að 
olíunotkun geti minnkað um 10 – 35 % með því að nota 
togflugdrekana og við bestu skilyrði um 50 %.
Íslenskir útgerðarmenn hafa fylgst með þróun mála, enda 
mikilir hagsmunir í húfi þar sem olíukostnaður er næst-
stærsti liðurinn í bókhaldinu. Þeir útgerðarmenn sem 
rætt hefur verið við segja greinilegt að um áhugaverða 
tækni sé að ræða, sem hæglega gæti orðið nothæf hér við 
Íslandsstrendur í framtíðinni. Aðstæður hér séu þó um 
margt sérstakar. Greinilegt hins vegar að framfarir séu 
hraðar í þessum efnum og því beri okkur að sýna öllum 
tækninýjungum fullan áhuga. Eins og staðan sé í dag gæti 
SkySails hugsanlega hentað uppsjávarskipum sem þurfa 
að sigla langt. Greinilegt er að áhuginn er mikill. 
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Kjararáðstefna VM var haldin laugardaginn 2. október á milli kl 
10:00 og 14:00 í VM húsinu að Stórhöfða. Ráðstefnan er liður í 
undirbúningi félagsins fyrir komandi kjaraviðræður og opin öllum 
félagsmönnum, en vegna fyrirkomulagsins þurftu félagsmenn að 
skrá sig á þátttökulista.

Þátttakendur, 36 félagsmenn, mynduðu fjóra 10 manna hópa með 
hópstjórunum Kristjáni Kristjánssyni, Gylfa Ingvarssyni, Hervari 
Gunnarssyni og Vigni Eyþórssyni. Svæðisstjóri, sem hefur yfir-
umsjón með fyrirkomulagi fundar, var Henný Hinz, starfsmaður ASÍ.

Í hópavinnunni voru þrjú þemu rædd, í þremur umferðum. Hver 
umræða fór þannig fram að þátttakendur byrjuðu á að skrifa 
tillögur sínar á miða og síðan var rætt um þær. Að lokum var 
tillögunum forgangsraðað með atkvæðagreiðslu. Efstu fimm 
atriðum úr hverri umræðu, frá hverjum hóp, var síðan raðað á 
töflur og greiddu allir þátttakendur atkvæði um allar tillögur sem 
fram komu.
 
UmræðUþemUn	þrjÚ	vorU:
1. umferð: Launabreytingar - áherslur í næstu samningum
2. umferð: Önnur atriði kjarasamninga - áherslur í næstu 
samningum
3. umferð: Sameiginlegar kröfur verkalýðshreyfingarinnar
 
Samantekt umræðna

Umferð	1	-lAUnAkröfUr
Í umræðum hópanna kom fram áhugi á að festa betur í sessi 
þau grunnlaun sem félagsmenn semja um við atvinnurekendur. 
Undanfarið hefur reynt á markaðslaunin þegar atvinnurekendur 
hafa sagt upp greiðslum, sem eru umfram lágmarkstaxta. Einnig 
var tillaga um að banna launaleynd.
Megin áherslan varðandi launahækkanir er að tryggja kaupmátt 
og ráðstöfunartekjur. Meiri áhugi var fyrir prósentuhækkunum 
en krónutöluhækkunum, því þær hafa verið óhagstæðar 
iðnaðarmönnum. Áhugi var fyrir því að VM færi fram sem einn og 
óháður aðili í komandi kjaraviðræður.

Umferð	2	-	Atriði	kjArASAmningA
Varðandi önnur atrið kjarasamninga var áhugi fyrir því að auka 

veikindarétt og réttindi vegna veikinda barna, vetrarfrí, hækka 
stórhátíðarálag og að allur aðfangadagur og gamlársdagur væri 
frídagur. Einnig kom fram tillaga um að menn haldi áunnum 
réttindum þegar þeir skipti um atvinnurekanda. 
 
Umferð	3	-	SAmeiginlegAr	kröfUr	
Rætt var að hreyfingin þyrfti að vanda undirbúning og vera 
samstiga í höfuðkröfum á ríkið. Ná þarf stöðugleika og verja 
velferðarkerfið. Tryggja þarf að ríkið standi við samninga sem 
gerðir verða og vinni að því að koma verðmætasköpun af stað í 
landinu.
Rætt var um skatta og skattakerfið. Einfalda þarf kerfið og lækka 
skatta, sem þegar eru það háir að hætt er við að skattsvik verði svo 
umfangsmikil að lægri skattprósenta gæti gefið meira til ríkisins. 
Gera þarf atvinnurekendur ábyrgari með því að stoppa 
kennitöluflakk fyrirtækja. Í landið vantar trúverðuga útreikninga á 
lágmarksframfærslu.
Mikið var rætt um lífeyrissjóði og lífeyrismál. Athugasemdir voru 
gerðar við fjárfestingarstefnu sjóðanna og siðferði þeirra sem hafa 
stjórnað þeim. Áhrif atvinnurekenda innan sjóðanna þykja of mikil 
og var meirihlutavilji fyrir því að fulltrúar atvinnurekenda færu úr 
stjórnum þeirra. Einnig var rætt um að jafna bæri lífeyrisréttindi 
milli opinberu- og almennu sjóðanna og lægra skattþrep á greiðslur 
úr sjóðunum, ásamt útfærslu á flýttum starfslokum með því t.d. að 
atvinnurekendur greiddu, miðað við fullt starf, síðustu tvö starfsár 
þó vinnuframlag fari í 50%.
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Genfarskólinn er fjögurra mánaða félagsmálaskóli á vegum 

norrænu verkalýðshreyfingarinnar. Skólinn hefur það hlutverk að 

kynna starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) og árlegt 

vinnumálaþing sem haldið er ár hvert í júní mánuði í Genf í Sviss. 

ILO, sem er ein af stofnunum Sameinuðu þjóðanna, er sameiginlegur 

vettvangur fulltrúa ríkisvalds, atvinnurekanda og launafólks þar 

sem mótuð er stefna í vinnulöggjöf. Þar eru staðfestar alþjóðlegar 

samþykktir sem taka á málefnum launafólks í sinni víðustu mynd, en 

síðan þurfa einstakar þjóðir að staðfesta viðkomandi samþykktir til 

þess að gera þær bindandi fyrir vinnumarkaðinn í hverju landi fyrir sig. 

Ég heyrði fyrst af Genfarskólanum á ársfundi ASÍ í fyrra þar sem 
ég var fulltrúi VM. Þar fékk ég kynningarbækling og leist strax mjög 
vel á skólann. Eftir þetta leitaði ég frekari upplýsinga um skólann 
á netinu og talaði við fólk innan hreyfingarinnar. Allir sem þekktu 
til skólans eða þekktu einstaklinga sem hafa farið í skólann mæltu 
með honum. Það eina sem ég hafði áhyggjur af var krafan um að 
geta bjargað mér á einu norðulandamáli og á ensku. Ég hafði ekki 
mikla reynslu í tjáningu á norðurlandamáli en eitt af markmiðum 
skólans er einmitt að efla norrænt samstarf og auka þekkingu og 
tjáningu á norrænum tungumálum og brjóta múra þeim tengdum.

Um 35 félagsmenn í stéttarfélögum á Norðurlöndunum eiga kost á 
námi við skólann árlega en yfirleitt eru tveir fulltrúar frá Íslandi. Ég 
var því mjög ánægður þegar ég heyrði
að ég hafði verið valinn sem fulltrúi ASÍ ásamt Friðriki Atlasyni 
fulltrúa BSRB til að taka þátt í því ævintýri sem beið okkar. Maríanna 
Traustadóttir, jafnréttisfulltrúi ASÍ, var kennari við skólann í ár, 
annað árið í röð, og var mikill fengur að fá stuðning frá henni. Þess 
ber að geta að Maríanna verður rektor skólans á næsta ári.

Genfarskólinn fer fram í þremur hlutum, fyrsti áfanginn hófst í Runö 
í Svíþjóð í mars en þar var farið yfir námsefnið og stjórnskipun 
stofnunarinnar skoðuð. Í Svíþjóð var lagt mikið upp úr því að 
hópurinn kynntist vel til þess að auðvelda okkur að hittast aftur 
þrem mánuðum seinna og halda áfram þaðan sem frá var horfið. 
Í Svíþjóð völdum við okkur einnig verkefni sem tengdust þeim 
málefnum sem yrðu til umfjöllunar á ILO þinginu í Genf í júní. Þar 
sáu nemendurnir alfarið um að raða sér niður á verkefni eftir 
áhugasviði. Verkefnið sem ég valdi mér var Health and Safety 
for Domestic Workers. Við eigum ekki gott vinnuheiti yfir þetta á 
íslensku, en Domestic Workers eru fólk, að stórum hluta konur, sem 
vinna á heimilum annarra við þrif, barnauppeldi, eldamennsku og 
fleiri störf sem til falla á heimilum. Konurnar búa oft á heimilum 
yfirmanna sinna, langt frá eigin fjölskyldu, fá léleg, ef einhver, laun 
og eru oft án ýmissa mannréttinda. 

Þegar heim var komið tók við tveggja mánaða fjarnám þar sem 
við kynntum okkur stöðu mála í okkar heimalandi í tengslum við 
verkefnið. Markmið skólans er að fræða nemendur um eðli og 
starfsemi ILO en þetta er ekki hefðbundið skólastofunám. Stærsti 
hluti námsins fer fram samhliða ILO þinginu í Þjóðarhöllinni í Genf 
þar sem Sameinuðu þjóðirnar eru til húsa. Verkefni okkar var að 
fylgja eftir fastanefndum og að fá fólk í viðtöl til þess að fá nánari 
upplýsingar á þeim málefnum sem okkar langaði að kynnast betur. 
Þessi hluti námsins var því alfarið undir okkur sjálfum komið og að 
mínu mati skemmtilegastur. Það var mikil upplifun að fylgjast með 
hvernig þessi þing fara fram og hvernig þjóðir hópa sér saman til að 
ná fram stuðningi við sínar samþykktir. 

Seinasti áfanginn í náminu fór svo fram í Rolle sem er um 40 km 
fyrir utan Genf. Þar fór fram lokavinna við verkefnið og skýrslugerð. 
Að því loknu kynntu hóparnir niðurstöður úr rannsóknarvinnu sinni.

Þetta var langt og strangt prógram sem við þurftum að fylgja en 
árangurinn var vel þess virði. Til þess að fá góða reynslu út úr 
náminu þarf að leggja sig hundrað prósent fram og það eru þær 
körfur sem gerðar eru til Genfarskólanema. Helsti ávinningur 
minn úr náminu tel ég vera aukinn skilningur og tjáning á norrænu 
tungumáli. Mér þætti lítið mál að fara á ráðstefnu á Norðurlöndum 
í dag, en fyrir ári síðan hefði ég ekki treyst mér til þess. Markmið 
skólans hvað þetta varðar hefur því náðst í mínu tilviki. Víðsýni mín 
hefur einnig aukist og það fer í reynslubankann að kynnast nýju fólki 
frá Norðurlöndum sem starfar að verkalýðsmálum. Einnig hefur 
þekking mín aukist á starfsemi Alþjóðavinnumálstofnunar og þeim 
grundvallarreglum og réttindum á vinnumarkaði sem hafa áunnist 
hjá stofnuninni. Um leið og ég vil þakka fyrir þau forréttindi að hafa 
fengið að öðlast þessa reynslu vil ég hvetja þá sem hafa áhuga á 
alþjóðlegum verkalýðsmálum að kynna sér skólann á heimasíðu 
hans, www.felagsmalaskoli.is eða www.geneveskolan.org.

Guðni Gunnarsson
Trúnaðarmaður hjá ÍSAL og varamaður í stjórn VM
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Suðuvottun
Þegar spurt er hvaða áhrif þessi þróun hafi á störf málmiðnaðarmanna 
er suðuvottun oft nefnd, sem dæmi um áhrif þessarar þróunar. 
Suðuvottun, eða hæfnispróf suðumanna, er um margt einfalt próf, 
sem stundum er gert lítið úr. Próftaki þarf ekki menntun í málmiðnaði, 
heldur getur hver sem er þjálfað ákveðna suðustellingu og farið í próf. 
Þetta getur um margt verið rétt, því próf er ekki annað en mæling á 
afmarkaðri kunnáttu og getu á þeim tíma sem prófið fer fram.

Suða er algengasta samsetningaraðferð stálmannvirkja, af því hve 
fljótvirk og áreiðanleg aðferðin er. En sökum þess hve auðvelt er 
að framkvæma sjálfa suðuna, hættir mönnum til að gleyma þeim 
flóknu málm- og efnafræðiferlum, sem eru að verki þegar suðan er 
framkvæmd. Þetta mættu menn hafa í huga, auk þess að á bakvið 
vottun er ákveðin hugsun um stjórnun verkferla, eftirlit og gæðavitund 
starfsmanna, sem í daglegu tali er kallað gæðakerfi eða gæðastjórnun.

 

Rétt svar við spurningunni er því að menn þurfa hæfnispróf í suðu 
til að sanna að þeir séu gjaldgengir í þau störf sem um ræðir, en þeir 
þurfa líka að þekkja til efnisfræðinnar og vita hvernig komast megi hjá 
göllum í suðum með réttum starfsaðferðum og réttri notkun verkfæra. 
Einnig þurfa þeir að læra að vinna með því gæðakerfi sem unnið er 
eftir. Þessi þekking aðskilur góðan fagmann frá hinum, þegar til lengri 
tíma er litið.

Svo hæfnispróf haldi gildi sínu þarf reglulega að votta það að 
viðkomandi suðumaður hafi starfað við suðuvinnu, án teljandi hléa, 
við þær aðstæður sem prófið miðaðist við. Þetta eru töluverðar kröfur 
til fyrirtækja og starfsmanna um að þeir sanni stöðugt getu sína. Enda 
má segja að baki liggi samfélagslegar ástæður um sönnun þess að 
mikilvæg stálmannvirki, s.s. brýr og hús, uppfylli kröfur um álag og 
endingu.



Af hverju gæðakerfi og vottun færni 

og kunnáttu? 
Vottun suðumanna er hluti af gæðakerfi. Verkkaupar gera æ 
ríkari kröfur til verktakafyrirtækja um að þau sanni getu sína til 
að klára sómasamlega þau verk sem þau taka að sér. Ekki bara 
fjárhagslega, heldur einnig faglega. Kröfur um slíkar sannanir eru 
settar í útboðsgögn, þar sem verktökum er gert að lýsa verklags- og 
vinnureglum, sem starfsmenn eru þjálfaðir til að starfa eftir, ásamt 
kunnáttu starfsmanna. Þetta getur fyrirtæki ekki gert nema með 
því að leggja fram skýrslur úr gæðakerfi fyrirtækisins. Á þann hátt 
sannar það gott skipulag á rekstri sínum og góða stjórnun á þeim 
verkum sem það tekur að sér, ásamt því að það ráði yfir mannskap 
sem er fær um að vinna verkið. Ef ekki væru gæðakerfi þyrfti 
verkkaupi að rannsaka sjálfur öll fyrirtæki sem bjóða í verkið.

Þeir sem eru óvanir að vinna samkvæmt gæðakerfi gera stundum 
lítið úr þeim og fullyrða að fyrirtæki geti hæglega fyllt út eyðublöð 
eftir á, til að fegra starfsemina. Ef svo er, þá er viðkomandi fyrirtæki, 
og starfsmenn þess, ekki að nota gæðakerfið til að þróa og bæta 
reksturinn. Og það segir sig sjálft, í samhenginu hér að framan, að 
fyrirtæki sem þetta gera, taka að sér verk á fölskum forsendum. 
Hvað launþega varðar þá endar slík starfsemi yfirleitt með gjaldþroti 
og töpuðum launum. Fyrir launþega getur trúverðugt gæðakerfi því 
verið ávísun á öruggari rekstur, sem skilur góð fyrirtæki frá þeim 
sem verri eru.

Ein nálgun á gæðakerfi er að þau varði skipulag verkferla og 
vinnubragða sem miða að gallalausri framleiðslu. Oft er kvartað yfir 
kostnaði við að koma upp slíkum kerfum. Á móti hafa verið settar 
fram tölur sem benda til þess að kostnaður við galla og mistök geti 
verið á bilinu 20% til 35% af tekjum fyrirtækis, en með gæðakerfi 
megi koma þessum kostnaði niður í 3% til 4%. 

Möguleikar málmiðnaðarins
Efla þarf málmiðnað hér á landi svo greinin geti betur nýtt þá 
möguleika sem felast í skipaiðnaði og framleiðslu á vélum og tækjum. 
Á þetta hefur oft verið bent, en minna er rætt um að málmiðnaður er 
mikilvægur vegna uppbyggingar alls iðnaðar í landinu.
Afrakstur stórframkvæmda undanfarið og þeirra sem áætlaðar 
eru, er virkjanir og verksmiðjur sem þarf að reka og halda við. Það 
segir sig aftur á móti sjálft að þegar hellast inn risaverkefni, með 
stoppum á milli, er erfitt að halda nægum mannskap, sem er fær um 
að vinna þessi stóru verkefni og hafa svo minna að gera þess á milli. 
Málmiðnaðurinn þarf því að setja sér stefnu um hvernig verk hann  

 
ætlar að taka að sér. Eflaust er hægt að velja milli einfaldari verkefna, 
sem gera litlar kröfur til fyrirtækjanna, eða flóknari verkefni sem 
fyrirtækin þurfa að undirbúa sig fyrir með því að þróa gæðakerfi og 
þjálfa starfsfólk. Stjórnvöld mættu, til tilbreytingar, vera hliðhollari 
greininni og stuðla að því að íslensk fyrirtæki fái að spreyta sig á 
þeim verkefnum sem í boði verða. Afraksturinn gæti orðið fyrirtæki 
sem ættu möguleika á að taka að sé verkefni á sviði olíuvinnslu, en sá 
möguleiki lúrir í framtíðinni ef olíuvinnsla byrjar í grennd við landið. 
Og það er öruggt að á þann markað fara ekki nema þróuð fyrirtæki 
með góðan rekstur.
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Vegna væntanlegra framkvæmda við uppbyggingu virkjanna og 

stóriðjufyrirtækja verður mikil þörf fyrir málmsuðumenn með 

hæfnispróf. Málmiðnaðarmenn hafa góða undirstöðumenntun og margir 

hverjir næga þjálfun til að standast hæfnispróf. Aðrir gætu þurft að fríska 

upp og þjálfa hinar ýmsu málmsuðuaðferðir til að standast slík próf.

IÐAN fræðslusetur bæyður suðunámskeið og þjálfun, hvort sem 

er í aðstöðu fræðslusetursins eða á vinnustað. IÐAN sér einnig um 

alþjóðlega vottun málmsuðumanna, í samstarfi við HBT tækniþjónustu 

og alþjóðleg flokkunarfélög eins og Det Norske Veritas og Lloyd‘s. 

Námskeiðin og vottunin eru algerlega óháð hvort öðru, svo sækja þarf 

sérstaklega um vottun í tiltekinni suðuaðferð eftir eðli verksins, sem 

vottunin á að ná yfir.

Upplýsingar um suðunámskeið IÐUNNAR eru á heimasíðu 

fræðslusetursins (www.idan.is). Námskeiðin kosta kr. 29.000, fyrir 

félagsmenn IÐUNNAR, en kr. 46.000 fyrir aðra. ATH: þeir sem starfa á 

almennum kjarasamningi VM við SA eru félagsmenn IÐUNAR. 

Kostnaður vegna hæfnisprófs er á bilinu 50 til 120 þúsund krónur eftir 

eðli prófsins.

Endurmenntunarsjóður VM styrkir félagsmenn til að sækja 

hvorutveggja, suðunámskeið og vottun.

hæfnispróf í suðu
Hæfnispróf fara fram samkvæmt stöðlunum ÍST EN287-1 og ÍST EN287- 

2. Staðlarnir fást hjá Staðlaráði Íslands, og eru menn hvattir til að kynna 

sér kröfur þeirra. Þar kemur meðal annars fram hver gildistími prófsins 

er, gildissvið og í hvaða þáttum prófað er í fagbóklegu prófi. Hægt er að 

velja mismunandi prófflokka með tilliti til suðuaðferðar, efnisþykktar, 

efnisflokks, suðustöðu o.fl.

Prófin fara fram í húsnæði IÐUNNAR fræðsluseturs, í iðnfyrirtækjum 

eða annars staðar eftir samkomulagi. Prófin fara fram undir eftirliti 

starfsmanns IÐUNNAR eða fulltrúa sem fyrirtækið tilnefnir og sem 

jafnframt hefur þekkingu á þeim stöðlum og reglum sem um prófið gilda.

Erfiðustu prófflokkarnir gera kröfu um mikla verklega færni. Krafist 

er suðugæða í samræmi við gæðaflokk B og C samkvæmt staðlinum 

ÍST EN ISO 5817. Falli suðumaður á prófi getur hann endurtekið það að 

undangenginni a.m.k. tveggja daga þjálfun.

Algengur próftími er 2-3 klst. Engar sérstakar kröfur eru gerðar um 

aðgengi að hæfnisprófum. Hæfnispróf suðumanns gildir í tvö ár svo 

framarlega sem hæfnisvottorð hans er undirritað á sex mánaða fresti af 

vinnuveitanda eða eftirlitsmanni, sem staðfestir að störf suðumannsins 

hafi verið í samræmi við þær tæknilegu aðstæður sem fyrir hendi 

voru við próftöku. Einnig ber að staðfesta að suðumaðurinn hafi verið 

starfandi við suðuvinnu án þess að teljandi hlé hafi verið á störfum hans.

Hægt er að framlengja gildistíma hæfnisprófs um 2 ár í samræmi við 

reglur staðalsins. Lágmarkskröfur eru að hlutaðeigandi geti sýnt fram 

á að prófanir á undangengnum tveimur árum hafi sýnt fullnægjandi 

gæði og þarf síðasta prófunin að hafa farið fram á síðustu 6 mánuðum 

gildistímans.

IÐAN fræðslusetur er óháður aðili í samvinnu við FORCE í Danmörku. 

IÐAN fræðslusetur gefur út hæfnisskírteini eftir að próf hafa verið 

skoðuð, yfirfarin og samþykkt af HBT tækniþjónustu og FORCE í 

Danmörku. Hæfnisvottorðin eru yfirfarin og stimpluð af Det Norske 

Veritas séu þau í lagi. Hæfnisskírteinin eru þar með viðurkennd 

alþjóðlega. 
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Sími 544 5858, www.frostmark.is
Dalvegi 4 Kópavogi og Gagnheiði 69 Selfossi

Staðlaðar lausnir – Sérlausnir

Hönnun – Sala – Framleiðsla

SUÐUHERMAR 

Nokkrir félagar úr stjórn Málm-og véltæknisviðs Iðunnar lögðu 

land undir fót til Austurríkis nú í lok október. Ferðin var farin með 

það í huga að skoða nýjan kennslubúnað við suðukennslu.

Farið var í heimsókn til Fronius en það er stórt fyrirtæki sem 

framleiðir ýmsar gerðir rafsuðuvéla og búnað sem þeim tengjast. 

Þeir hafa einnig þróað hjá sér nýjan kennslubúnað í suðu sem 

er í formi Hermis ( Sýndarveruleika ) og var það mjög áhugavert 

að sjá þennann nýja kennslubúnað, en hann á að gefa mun meiri 

möguleika til kennslu í suðu þar sem hægt er að nota hann í 

hefðbundnum kennslustofum og jafnframt hugsanlega að vekja 

áhuga ungs fólks til að hasla sér völl á þeim vettvangi, eða það er 

von okkar að svo verði. 

Einnig eru þeir stórir framleiðendur á Sólarsellum og búnaði með 

því. Hér er svo sannarlega um framtíðarkennslubúnað að ræða.
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Hafðu samband
sími 444 7000  •  arionbanki.is

Stefnir - Samval.
Meiri möguleikar á
breytilegum markaði.

• Fjárfestir í þeim eignaflokkum sem ákjósanlegastir 

 eru hverju sinni – eignastýring í einum sjóði.

• Virk stýring í skuldabréfum og hlutabréfum. 

 Áhersla á ríkistryggð skuldabréf undanfarin misseri.

• Fjárfestir að mestu í öðrum sjóðum til að auka enn  

 frekar áhættudreifingu.

• Góður kostur í langtímasparnaði og hentar vel 

 í reglulegan sparnað.

• 11,9% meðalnafnávöxtun síðastliðin 5 ár.*

• Lágmarkskaup 10.000 kr. en 5.000 kr. 

 í reglulegum sparnaði.

Ávöxtunartölur vísa til fortíðar. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur þeirra. Vakin er sérstök athygli á að almennt fylgir áhætta fjárfestingu í hlutdeildar-

skírteinum sjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Stefnir - Samval er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Rekstrarfélag 

sjóðsins er Stefnir hf. Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu og útdrætti úr útboðslýsingu 

sjóðsins, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir.
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Verðbréfaþjónusta Arion banka 
er söluaðili sjóða Stefnis. 

Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki 

verðbréfaþjónustu Arion banka 

í síma 444 7000, í næsta útibúi 

eða á arionbanki.is/sjodir

*Upplýsingar fengnar af 
www.sjodir.is fyrir tímabilið 
30.09.2005 - 30.09.2010.

Fjölmörg íslensk fiskiskip eru með perustefni, enda hafa þau 
fyrir löngu síðan sannað gildi sitt. Viðurkenndar rannsóknir hafa 
leitt í ljós að breytingar á framstefni í átt til perustefnis geta 
minnkað olíunotkunina verulega, oft um tugi prósenta á siglingu. 
Í beinhörðum peningum talið getur sparnaðurinn því verið mikill, 
ekki síst á tímum hás olíuverðs. 
Þau fyrirtæki sem þjónusta fiskiskipaflotann benda á að huga þurfi vel 
að hönnun perustefnisins, eigi það að þjóna sínu hlutverki sem best. 
Góð perustefni geti minnkað ölduviðnám skipa á bilinu 10 – 40 %.

Sérfræðingar segja að um fjórðungur orkunnar til að knýja skip 
áfram fari í að vinna á ölduviðnámi, þ.e.a.s. þegar skipið er ekki við 
veiðar. Þetta er næst hæsta hlutfallið, um þriðjungur orkunnar fer 
í að snúa skrúfunni.
Með öðrum orðum: Kostnaðurinn við að láta setja perustefni á skip 
skilar sér líklega í flestum tilvikum til baka.
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Atvinnuleitendur sem tryggðir eru innan atvinnuleysis-
tryggingakerfisins fá eingreiðslu í desember samkvæmt tillögu 
Guðbjarts Hannessonar, félags- og tryggingamálaráðherra.  
Full uppbót er 44.857 krónur en greiðsla hvers og eins reiknast  
í hlutfalli við rétt hans til atvinnuleysisbóta árið 2010. 

Uppbótin verður greidd þeim sem hafa staðfest atvinnuleit á 
tímabilinu 20. nóvember–5. desember á þessu ári og ræðst 
heildarfjárhæðin af fjölda daga sem viðkomandi hefur verið 
skráður án atvinnu hjá Vinnumálastofnun.

Þeir sem hafa verið skráðir án atvinnu í samtals tíu mánuði árið 
2010 og eru að fullu tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins 
fá óskerta eingreiðslu, samtals 44.857 krónur. Þeir sem hafa ekki 
verið tryggðir að fullu, heldur hlutfallslega innan 

atvinnuleysisbótakerfisins, fá greidda eingreiðslu í samræmi við 

tryggingarhlutfall sitt. Sama máli gegnir um þá sem eru að fullu 
tryggðir innan atvinnuleysistryggingakerfisins en hafa aðeins verið 
hluta ársins án atvinnu.

Eingreiðsla miðað við óskert tryggingarhlutfall verður aldrei 
lægri en 11.214 krónur og getur eingreiðsla miðað við skert 
tryggingarhlutfall að lágmarki numið fjórðungi þeirrar fjárhæðar.

Vinnumálastofnun annast útborgun eingreiðslnanna og verða þær 
greiddar út í síðasta lagi 31. desember næstkomandi. Ekki þarf að 
sækja um eingreiðslu.

Gert er ráð fyrir að eingreiðsla til atvinnuleitenda auki útgjöld 
Atvinnuleysistryggingasjóðs um tæpar 280 milljónir króna. Stjórn 
Atvinnuleysistryggingasjóðs samþykkti tillögu um eingreiðslu til 
atvinnuleitenda samhljóða. 

Samstarfssamningur milli VM  
og Félags Málmiðnaðarmanna á 
Akureyri
Þann 30. nóvember s.l. var undirritaður 
samstarfssamningur milli VM og Félags 
Málmiðnaðarmanna á Akureyri (FMA).
Í samningnum felst gagnkvæm þjónusta við félagsmenn 
félagana og stefna um aukið samstarf á sviði 
sameiginlegrar hagsmunagæslu og faglegrar þróunar. 
FMA tekur að sér rekstur skrifstofu VM á Akureyri og VM 
þjónustar félagsmenn FMA, sem leita til skrifstofu VM í 
Reykjavík. 
Félagsmenn munu svo hafa gagnkvæman aðgang að 
orlofsaðstöðu félaganna.
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Úrsmiðurinn tók bakhlutann úr klukkunni og niður féll stór fluga. 
Þetta sagði ég dæsti eigandinn, hún var hætt að ganga, skiljanlegt 
þar sem vélstjórinn er dauður. 

Kennslukonan tók eftir því að Sigga Vigga var að góna út um 
gluggann og veitti kennslunni enga eftirtekt. Hún ákvað að koma 
henni í bobba.
,,Sigga Vigga,“ sagði hún, ,,ef Indland er fjölmennasta land í heimi 
og epli kosta sjö krónur kílóið, hve gömul er ég þá?“
,,Þrjátuiu og tveggja ára,“ svaraði Sigga Vigga strax.
,,Hvernig vissirðu það?“ spurði kennslukonan og roðnaði.
,,enginn vandi,“ svaraði Sigga Vigga. ,,Bróðir minn er sextán ára 
og hann er bara hálf-ruglaður.“

Í nýju verslunarmiðstöðinni voru þrjár karlmannafataverslanir hlið 
við hlið og það vildi svo einkennilega til að allir eigendurnir hétu 
Sævar.
Sá fyrsti setti upp skilti fyrir ofan búðardyrnar og á því stóð: 
,,Sævar – úrvals herrafatnaður.“
Annar setti upp skilti sem á stóð: ,,Sævar – aðeins það besta.“
Sá þriðji setti upp minna skilti við búðardyrnar hjá sér, og á því 
stóð: ,,Sævar – aðalinngangur.“

Gamli lögfræðingurinn: ,,Ef þú hefur staðreyndirnar þín megin 
skaltu berja þær inn í hausana á kviðdómendum. Ef þú hefur lögin 
þín megin skaltu berja þau inn í hausinn á dómaranum.“
Ungi lögræðingurinn: ,,Já, en ef ég hef nú hvorki staðreyndirnar 
né lögin mín megin?“
Gamli lögfræðingurinn: ,,Þá skaltu berja í borðið.“

Forstjórinn: ,,Jæja, hvað var það núna? Hringdi vekjaraklukkan þín 
ekki?“
Guðmundur: ,Jú, jú, en hún hringdi meðan ég var sofandi.“

Yngvi: ,,Ég frétti að þú værir farinn að vinna hjá fyrirtæki sem 
selur lyftur. Hvernig gengur?“
Andri: ,,Svona upp og niður.“

Maður fór á fótboltaleik á laugardegi. Á meðan hann var þar fékk 
konan hans heimsókn frá „vini“ sínum. Konan átti með honum 
góðar stundir í sófanum þegar hún skyndilega heyrði í manninum 
sínum koma inn. 
Á augnabliki skaust „vinurinn“ bakvið sjónvarpið í horninu. 
Eiginmaðurinn kom inn og sagði -Það byrjaði að rigna svo ég 
ákvað að koma heim og horfa á seinni hálfleikinn í sjónvarpinu. 
Hann settist niður og kveikti á tækinu og byrjaði að fylgjast með 
leiknum. 
Eftir um það bil 20 mínútur byrjaði vinurinn að fá krampa í fótinn 
svo hann gafst upp á feluleiknum og stóð rólega upp og gekk út úr 
stofunni. 
Eiginmaðurinn snéri sér að konu sinni og sagði: „ég tók ekki eftir 
þegar dómarinn rak hann út af“

Miðaldra kona stendur allsber fyrir framan spegilinn í 
svefnherberginu og dæsir. 
Karl hennar uppi í rúmi að lesa blað.
-Almáttugur að sjá hvernig ég er orðin segir hún, brjóstin komin 
niður á maga, rassinn ofan í gólf, allt í appelsínuhúð og keppum!
Magnús segðu eitthvað jákvætt til að hressa mig við.
-Ja, þú ert allavega með góða sjón, segir hann.

Flugvél flaug í gegnum talsvert óveður. Ókyrrðin var mikil og ekki 
skánaði ástandið þegar eldingu laust niður í annan vænginn. 
Ein kona tapaði sér alveg. Hún stóð upp fremst í vélinni og öskraði 
„Ég er of ung til að deyja ! … ef ég á að deyja núna þá vil ég að 
síðustu mínútur mínar í þessu jarðlífi verði minnisverðar. Er 
einhver hér í flugvélinni sem getur látið mér líða eins og sannri 
konu? Það sló á þögn í vélinni og fólkið starði á örvæntingarfullu 
konuna fremst í vélinni. Þá stóð karlmaður frá Texas upp aftarlega 
í vélinni.Hann var myndarlegur, hávaxinn og vel vaxinn. Hann gekk 
rólega fram ganginn og byrjaði að hneppa frá sér skyrtunni, einni 
tölu í einu. Enginn annar hreyfði sig.  
Hann fór úr skyrtunni og hnyklaði brjóstvöðvana. Hún tók 
andköf… Þá sagði hann… „straujaðu þessa og færðu mér bjór“.

Íri var á bar og sat að sumbli. Þegar hann var búinn að fá nóg 
og ætlaði að standa upp af barstólnum datt hann beint á andlitið. 
Hann reyndi að standa upp, en datt aftur. Þá skreið hann út að 
hurð. Þar reyndi hann að standa upp og aftur datt hann. Hann 
skreið út og ákvað að skríða þessa 600 metra 
heim til sín. Þar reyndi hann enn eina ferðina að standa upp og 
enn sama sagan hann datt. Hann skreið upp stigana og skreið 
svo upp í svefnherbergi og datt beint á andlitið í hjónarúmið og 
sofnaði. 
Morguninn eftir vaknaði hann við að konan hans hrópaði: „Ómar 
varstu á fylliríi eina ferðina enn. Já, sagði hann. „Þeir voru að 
hringja frá barnum, þú gleymdir hjólastólnum aftur. 

Vinirnir  Gísli, Eiríkur og Helgi sátu saman og voru að velta upp 
sögum af eiginkonum sínnum.  Konan mín er létt rugluð sagði 
Gísli hún kepti hálft naut á útsölu og nú fyllir það gjörsamlega 
frystikistuna. Mín er ekki betri sagði Eiríkur mín keypti sér bíl á 
útsölu en hefur ekki bílpróf og bíllinn stendur eins og stáss fyrir 
utan gluggann. Þið getið talað um rugl sagði Helgi mín var að fara  
í ferð til Spánar með vinkonu sinni og keypti sér 20 smokka, hún 
er nú ekki einu sinni með tippi.

Gunnsteinn fór til læknis í skoðun og var sendur heim með glas 
undir sæðisprufu og átti að skila því daginn eftir. Gunnsteinn 
kom daginn eftir og glasið var tómt, hvernig stendur á þessu 
spurði læknirinn, glasið tómt? Fyrst notaði ég hægri hönd svaraði 
Gunnsteinn og ekkert gekk , þá notaði ég þá vinstri og loks báðar 
en  það virkaði ekki. Ég fékk konuna til að reyna líka en það fór á 
sama veg, síðan fór ég til Siggu á neðri hæðinni og það var sama 
vandamálið. Fórstu til konunnar á neðri hæðinn spurði læknirinn 
undrandi? Já en hún var í sömu vandræðum og náði lokinu ekki af 
frekar en við Sigga. 

Hvað eru þrír mínus þrír spurði kennarinn ? Bekkurinn leit 
spyrjandi á hann enda spurningin erfið fyrir þá sem voru að stíga 
sín fyrstu skref. Ef ég er með þrjár kartöflur á diskinum mínum 
hélt kennarinn áfram og borða þær hvað er þá eftir á diskinum?  
Óli Palli rétti upp hendina, sósan kennari. 

Mamma afhverju er pabbi ekki með neitt hár ? Hann hugsar svo 
mikið elskan þess vegna hefur hann ekkert hár . Mamma afhverju 
ert þú með svona sítt hár? Á einhver ekki eftir að læra?

Fyrirgefðu frú sagði afgreiðslumaðurinn á þvottastöðinni þegar 
Lóa renndi inn á all beygluðum bílnum. Hér er bara þvegið, við 
straujum ekki.

BRANDARASÍÐAN
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Rafbjögunarsíur spara 
olíu í fiskiskipum 
-	Útflutningur	hafinn
Um borð í togskipum er fullkominn og flókinn búnaður af 
margvíslegum toga og rafkerfið er þess vegna margslungið 
auk þess sem álagið er gjarnan mikið. Tækin eru viðkvæm fyrir 
truflunum í rafkerfinu sem gjarnan leiða af sér umtalsverða 
orkusóun. 
Há- og lágtíðni myndast í rafstraumnum sem eykur álagið á allt 
rafkerfi skipsins, en þekking á þessum truflunum hefur ekki verið 
mikil og margur sérfræðungurinn hefur verið kallaður til skrafs og 
ráðagerða. 
Árni Bergmann Pétursson rafvirkjameistari hefur rekið fyrirtækið 
Raf á Akureyri um árabil, en hann hefur vakið verðskuldaða athygli 
fyrir hönnun og þróun rafbjögunarsíu sem ætlað er að eyðia 
truflunum úr rafkerfinu.
„Fyrsta rafbjögunarsían fór um boð í Kaldbak, en stjórnendur 
ÚA höfðu mikinn áhuga á að draga úr álagssveiflum í rafkerfinu. 
Árangurinn var góður, þannig að önnur sía var hönnuð fyrir 
annað skip ÚA. Þriðja kynsóðin var síðan sett um borð í Gnúp GK 
11 og mér er óhætt að segja að sían hafi sannarlega staðið undir 

væntingum. Álagið á rafölunum minnkaði mikið með tilheyrandi 
eldsneytissparnaði, auk þess sem hin ýmsu tæki um borð þurfa ekki 
eins mikið viðhald og áður. Okkar útreikningar sýna að olíunotkun 
frystitogara dregst saman um allt að 10 % ef rafbjögunarsía er til 
staðar. Það eru miklir peningar.”

Árni segir að fyrstu rafbjögunarsíurnar hafi verið fyrirferðamiklar, 
en með stöðugri þróunarvinnu hafi tekist að leysa það vandamál. 
Hann segir að útgerðir sýni síunum verulegan áhuga, auk þess sem 
útflutningur sé nú handan við hornið.
„Fyrirtækið HBT í Keflavík sem sér um framleiðslu, sölu og 
markaðssetningu síunnar hefur nú þegar hafið útflutning á henni. 
Markaðsstarf þeirra erlendis hefur sannað að áhuginn erlendis er 
verulegur. Auðvitað heyrast alltaf efasemdaraddir þegar flóknar 
nýjungar koma fram, en staðreyndirnar tala sínu máli. Raftruflanir 
í fiskiskipum verða án efa algengt vandamál í framtíðinni, enda 
búnaðurinn alltaf að verða flóknari og viðameiri. Okkar markmið er 
að koma í veg fyrir trulanir í rafkerfinu og sú viðleitni hefur borið 
góðan árangur til þessa.”
Árni Bergmann hlaut í fyrra umhverfisverðlaun LÍÚ fyrir 
rannsóknar- og þróunarvinnu við rafbjögunarsíuna og á þessu ári 
hlaut hann athafna- og nýsköpunarverðlaun Akureyrarbæjar.

Gerð veiðarfæris hefur mikil áhrif á olíunotkun fiskiskipa, en 
olía er næst stærsti kostnaðarliðurinn í rekstri útgerðanna. 
Hvatinn til sparnaðar er því augljóslega ríkur. Talið er að minnsta 
kosti þriðjungur af heildarnotkuninni fari beint í að draga 
togveiðarfærin. Birkir Agnarsson framleiðslustjóri Ísfells segir 
að veiðarfæri íslenska flotans hafi tekið verulegum breytingum á 
undanförnum árum, hönnun þeirra miðist við að draga sem mest 
úr eldsneytisnotkun. Ísfell er eitt öflugasta fyrirtækið á sviði 
veiðarfæraþjónustu á Íslandi, fyrirtækið rekur sex veiðafæragerðir 

á landinu undir nafninu Ísnet. „Skipið verður að ráða við veiðarfærið, 
togmótstaðan skipir höfuðmáli. Við hjá Ísfelli hönnum veiðarfærin í 
náinni samvinnu við útgerðirnar, enda er þekkingin hjá skipstjórum 
og sjómönnum mikil í þessum efnum. Hjá okkur er sömuleiðis góð 
þekking og reynsla til staðar. Auk þess er norska fyrirtækið Selstad 
A/S stór hluthafi í Ísfelli og þar á bæ fer fram mikil rannsóknar- og 
þróunarvinna.
Birkir segir að Ísfell kynni fljótlega til sögunnar nýja gerð af trollum, 
Streamline. „Við höfum verið að prófa þau í veiðafæratanki og mér 
er óhætt að segja að allar tilraunir lofa góðu. Selstad A/S hefur 
þegar selt nokkra tugi Streamline trolla í Noregi. Okkur sýnist 
að þau dragi úr togmótstöðu um allt að fjórðung. Þegar verðið á 
eldsneytinu er svona hátt munar sannarlega um minna. Helsta 
nýjungin í Streamline trollinu er að það er hannað með orkusparnað 
í huga og munar þar mest um nýja gerð af PE neti, svo kallað 
Streamline net. 
Samkvæmt nýrri skýrslu eldsneytishóps orkuspárnefndar gefur 10 
% mótstöðuminnkun 3-4 % orkusparnað miðað við heildarnotkun 
fiskiskipaflotans. „Það er því augljóst að með þessum nýju trollum 
sparast stórar fjárhæðir”, segir Birkir.
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Sjúkradagpeningar
Upphæð dagpeninga er 90% af meðaltali þeirra 

heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af 

síðustu sex mánuði fyrir veikindi eða slys.

Dagpeningar eru einnig greiddir vegna launataps 

við umönnun í veikindum maka eða barna.

Sjóðsstjórn ákveður hámark dagpeninga, nú 

450.000 kr./mán.

Greiðslur frá Tryggingastofnun koma til viðbótar 

greiðslu úr sjúkrasjóði.

Sjúkraþjálfun og hnykkmeðferð
Veittur er styrkur vegna sjúkraþjálfunar 

samkvæmt læknisráði eða hnykkmeðferðar. 

Greiddar eru 1.600 kr. fyrir fyrstu 24 skiptin en 

800 kr. fyrir hvert skipti eftir það.

Endurhæfing eftir sjúkdóm
Sjóðurinn greiðir styrki vegna kostnaðar við 

endurhæfingu samkvæmt læknisráði.

Greiddar eru 550 kr. í allt að 62 skipti í 24 mánuði.

Ferðakostnaður vegna 
læknismeðferðar
Sjóðurinn tekur þátt í óhjákvæmilegum 

ferðakostnaði sjóðfélaga 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 miðast við almennar reglur 

Tryggingastofnunar ríkisins um ferðastyrki.

heyrnartæki og 
heyrnarmælingar
Styrkur er veittur til kaupa á heyrnartækjum 

á 5 ára fresti og miðast við að réttur 

sé til endurgreiðslu hluta kostnaðar frá 

Tryggingastofnun.

Hámarksupphæð styrks vegna heyrnartækja er kr. 

64.000 (128.000 vegna tveggja tækja) en þó aldrei 

hærri en sem nemur 50% af kostnaði.

Greitt er 90% af kostnaði við heyrnarmælingar.

Forvarnir
Sjóðurinn endurgreiðir 90% af kostnaði 

sjóðfélaga vegna krabbameinsleitar, lungna- og 

hjartaskoðunar.

Stjórn sjúkrasjóðsins getur sett nánari reglur um 

forvarnarstyrki.

Dýrar læknisaðgerðir
Heimilt er að greiða allt að 50% af kostnaði við 

dýrar læknisaðgerðir.

Greiðsla vegna læknisaðgerða er að hámarki 

56.500 kr.

Leiseraðgerðir falla einnig undir þessa 

skilgreiningu og geta félagsmenn óskað eftir því 

að nýta einnig gleraugnastyrk (greiddur einu sinni 

á þriggja ára fresti) til þess að hækka styrk vegna 

leiseraðgerðar.
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Geðlækningar og 
sálfræðiþjónusta
Greiddur er styrkur vegna kostnaðar við 

geðlækningar eða sálfræðiþjónustu. Eftir að 

kostnaður sjóðfélaga nær 25.000 kr. greiðist það 

sem umfram er, að hámarki 30.000 kr.

heilsurækt
Styrkur vegna heilsuræktar er kr. 15.000 á ári 

en þó aldrei hærri en 50% af kostnaði.

Dánarbætur
Vegna andláts greiðandi sjóðfélaga greiðast 

dánarbætur sem eru 80% af meðaltali heildar-

launa síðustu þriggja starfsmánaða fyrir andlát.

Útfararstyrkir
Útfararstyrkur er greiddur vegna andláts 

greiðandi sjóðfélaga svo og vegna þeirra sem hætt 

hafa störfum en greitt hafa til sjóðsins í a.m.k. 60 

mánuði. Styrkurinn er að upphæð 200.000 kr.

Frjósemisaðgerðir og 
ættleiðingar
Sjóðurinn veitir styrki vegna kostnaðar við 

frjósemismeðferð og ættleiðingar. Styrkur er 

veittur einu sinni vegna ættleiðingar og tvisvar 

vegna frjósemisaðgerða.

Styrkurinn er að upphæð 106.000 kr. en verður 

þó aldrei hærri en 50% af kostnaði.

Sjóngler, linsur og 
leiseraðgerðir
Styrkur til kaupa á sjónglerjum eða linsum og 

vegna leiseraðgerða er 37.000 kr. en þó aldrei 

hærri en nemur 50% af kostnaði.

Styrkur er veittur einu sinni á þriggja ára fresti.

Ekki er greitt vegna skemmda á glerjum sem 

atvinnurekenda eða tryggingum ber að bæta. 

(Sjá einnig, dýrar læknisaðgerðir)

Meðferð á heilsustofnun
Vegna meðferðar á viðurkenndri heilsustofnun 

greiðir sjóðurinn ákveðna upphæð fyrir allt að 30 

daga á hverju 5 ára tímabili.

Hámark styrks er 1.100 kr. pr. dag í 30 daga á 

hverju fimm ára tímabili.

Í fæðingarorlofi eða atvinnuleit
Sjóðfélagi sem fer í lögbundið fæðingarorlof eða 

á atvinnuleysisbætur, heldur á meðan réttindum til 

styrkja og bóta enda hafi viðkomandi ákveðið að 

viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds.

Veikindi fjölskyldumeðlima
Sjóðurinn greiðir dvalarstyrk vegna 

sjúkrahúsdvalar eða læknisaðgerðar maka eða 

barns undir 18 ára aldri, sem sækja verður út 

fyrir heimabyggð innanlands og Tryggingastofnun 

ríkisins greiðir ekki.

Kostnaðarþátttaka er miðuð við styrki 

Tryggingastofnunar ríkisins.

Þessa opnu má hengja upp á áberandi stað á vinnustaðnum þínum
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Heilsufarsvandamál sem tengjast lifnaðarháttum 

fólks hafa aukist á undanförnum árum. Gott heilsufar 

einstaklinga er allra hagur, ekki eingöngu fyrir 

einstaklinginn sjálfan heldur einnig fyrir samfélagið 

þar sem velferðarsjúkdómar eru mjög kostnaðarsamir. 

Markmið verkefnisins var að rannsaka heilsufar 

og líkamsástand sjómanna fyrir og eftir 6 mánaða 

íhlutunartímabil. Íhlutunin fólst í því að auka hreyfingu og 

bæta mataræði sjómannanna, bæði út á sjó og í landi.

Sextíu og tveir starfandi sjómenn hjá Brimi hf. tóku 

þátt í rannsókninni. Heilsufar þeirra var skoðað út frá 

tvennum mælingum eftirfarandi mælingar voru gerðar: 

holdafar, blóðþrýstingur, hjartarafrit, blóðprufur, þrek og 

hreyfing. Einnig svöruðu þátttakendur spurningalistum 

um heilsutengd lífsgæði, mataræði og aðra lífsstílsþætti. 

Þessar stöðumælingar voru framkvæmdar fyrir og eftir 

6 mánaða íhlutunaraðgerð sem náði til hluta úrtaks 

(rannsóknarhópur, n=31; viðmiðunarhópur, n=31). 

Mikill ávinningur var af íhlutuninni hjá rannsóknarhópi. 

Rannsóknarhópur léttist að meðaltali um 3,5+2,7 kg 

(p<0,001), líkamsþyngdarstuðull lækkaði um 1,1 kg/

m2 (p<0,001), fituhlutfall líkamans lækkaði um 1,8% + 

1,1% (p<0,001) og mittismálið minnkaði um 4,1+2,5 cm 

(p<0,001). Þegar niðurstöður blóðmælinga eru skoðaðar 

hjá rannsóknarhópi þá kom m.a. í ljós að gildi þrýglýseríðs 

lækkaði um 18,6% (p=0,004) og HDL hækkaði um 11,4% 

(p=0,001) og neðri mörk blóðþrýstings lækkaði um 

3,3+ 3,0 mmHg (p=0,033). Líkamsþrek sjómannanna í 

rannsóknarhópi jókst um 14,3% (p<0,001) og um 230% 

aukning varð á hreyfingu eða virkni þeirra fyrir og eftir 

rannsóknina. Þátttakendur í rannsóknarhópi borðuðu 

einnig meira af grænmeti og drukku minna af sykruðum 

drykkjum í lok rannsóknar. Athyglisverðar jákvæðar 

breytingar komu einnig fram í heilsutengdum lífsgæðum 

hjá rannsóknarhópnum þar sem depurð og kvíði batnaði 
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og þrek jókst marktækt (p<0,05). Engar breytingar til 

batnaðar urðu á heilsufarsbreytum né líkamsástandi 

sjómanna í viðmiðunarhópi á þessu tímabili. 

Mikilvægi þessarar rannsóknar er ótvírætt því aukin 

hreyfing og bætt mataræði stuðlaði að betri heilsu og líðan 

sjómannanna. Niðurstöðurnar gefa dýrmætar vísbendingar 

um að þverfaglegar og einfaldar lífsstílsíhlutanir séu 

árangursríkar og því mikilvægt að hafa það í huga við 

skipulag heilbrigðis- og forvarnarstarfs. Ætla má að bætt 

heilsa sjómanna dragi úr fjarvistum vegna veikinda og 

slysa og auki um leið öryggi þeirra en það skilar sér í minni 

útgjöldum fyrir alla aðila. 

Þessi rannsókn var hluti af rannsóknartengdu 

framhaldsnámi til fullnaðar M.S.-gráðu í íþrótta- og 

heilsufræðum frá Kennaraháskóla Íslands og Háskóla 

Íslands. Leiðsögukennarar voru dr. Erlingur Jóhannsson, 

prófessor við Kennaraháskóla Íslands og dr. Anna Sigríður 

Ólafsdóttir, lektor við Kennaraháskóla Íslands. Þessi 

rannskókn var gerð 2007-2008 af Sonju Sif Jóhannsdóttur. 

Sonja Sif er fædd á Akureyri 1975, ólst upp á Hofi á 

Höfðaströnd í Skagafirði. Leiðin lá síðan í Menntaskólann 

á Laugarvatni, eftir stúdentspróf kláraði hún 30 einingar 

í Sagnfræði við HÍ ásamt því að klára íþróttafræðinám frá 

Íþróttakennaraskólanum á Laugarvatni. Eftir B.s.- gráðuna 

í íþróttafræðum var stefnan tekin í mastersmám í Íþrótta- 

og heilsufræðum frá Læknadeild HÍ og íþróttaskori KHÍ. 

Hugmyndin var að gera „praktíska“ rannsókn sem gæti 

nýst vel út í atvinnulífið. Þar sem sjávarútvegur hefur fylgt 

okkur í aldanna rás og verið okkar helsti atvinnuvegur 

var tilvalið að tengja rannsóknina sjávarútvegi. Heilsa 

sjómanna var síðan niðurstaðan og var rannsóknin gerð í 

samstarfi við Hjartavernd og sjávarútvegsfyrirtækið Brim. 

Rannsóknarformið var íhlutunarrannsókn, þannig að hluta 

hópsins var fylgt eftir í 6 mánuði. Rannsakandi fór á sjó með 

áhöfninni á Guðmundi í Nesi tvisvar sinnum á tímabilinu. 

Mjög áhugaverðar niðurstöður komu fram og vonandi verða 

þær nýttar í framtíðinni til forvarnarstarfa. Stjórnendum 

flestra fyrirtækja verður vonandi ljóst að dýrmætasta 

auðlind þeirra eru ánægðir og hraustir starfsmenn og að 

arðbærasta fjárfesting framtíðarinnar felst í þeim. 





Þann 24. júní síðastliðinn var lagt af stað kl. 9:00 

að morgni í hina árlegu ferð eldri félagsmanna VM. 

Ekið var um Hvalfjörð og stoppað í Saurbæjarkirkju 

og hún skoðuð og er hún mjög falleg, þaðan lá 

leiðin upp í Borgarfjörð í nokkurskonar söguferð 

um Borgarfjörð. Þar var farið á Landnámssýningu 

og Egilssýningu þar sem lýst er sögusviði og 

persónum. Skipt var niður í hópa þannig að allir 

skoðuðu báðar sýningarnar. Að því loknu var 

snæddur hádegisverður í Landnámsetrinu. Frá 

Borgarnesi var ekið að Hvanneyri og búvélasafnið 

skoðað, að því loknu var drukkið kaffi á Hvanneyri. 

Þaðan var síðan ekið til Reykjavíkur og komið 

þangað um kl. 18:00, lýst var almennri ánægju með 

ferðina og þótti hún hafa tekist vel í alla staði.
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Í þeim efnahagshamförum sem ganga yfir 
okkur núna, þótti stjórnvöldum að nú væri 
rétti tíminn til að afnema sjómannaafsláttinn. 
Sjómannaafslátturinn hefur verið talsvert 
bitbein manna á milli lengi, en hann hef ég 
frekar viljað kalla fjarvistaálag til sjós eða 
dagpeninga vegna fjarveru.
Í þjóðfélagsumræðunni um uppbyggingu 

samfélagsins, er horft til þess að byggja hér upp fyrirmyndarsamfélag 
með skandinavískt velferðamódel að leiðarljósi. Stjórnvöld ítreka 
hvaðan fyrirmyndin að skattabreytingunum kemur, þar sem auka á 
jöfnuð í kerfinu og fleira. Mig langar að varpa hér fram spurningu, 
hvort við ætlum strax að byrja á einhverjum sérleiðum eins og 
venjulega, að taka það sem hentar, sleppa því sem okkur finnst ekki 
henta og enda svo með séríslenskt afbrigði sem ekki virkar. Inni í hinu 
skandinavíska skattakerfi sem við vorum að aðlaga okkur að með 
síðustu breytingum eru eftirfarandi skattaafslættir til sjómanna: 

Svíþjóð
Þar er sjómannaafsláttur ákvarðaður skv. lögum nr. 764/2007, sbr. l. 
nr. 282/1973. Afslátturinn er 35.000 skr. í strandsiglingum og 36.000 
skr. í millilandasiglingum og afslátturinn reiknast af tekjuskattstofni 
ársins.
Svíþjóð: 36.000 skr.= 634.000 ISK. mv. gengi 17,6.
Sjómenn eiga jafnframt rétt á sérstakri skattalækkun sem nemur 
9.000 skr. í strandsiglingum og 14.000 skr. í millilandasiglingum. 
Ívilnunin dregst frá reiknuðum tekjuskatti. 

Noregur 
Þar var verið að hækka sjómannaafsláttinn með fjárlagafrumvarpinu 
2010. 150.000 nkr. fyrir bæði strand- og millilandasiglingar.
Tekjuskatturinn er 30% af skattskyldum tekjum, umfram 150.000 nkr. 
Tekjur sjómanna upp að 150.000 nkr. eru skattfrjálsar.
Noregur: 150.000 nkr. = 3.255.000 ISK. (frá og með 2010) mv. gengi 21,7. 

Danmörk 
Sjómannaafsláttur danskra sjómanna gildir um lögskráða sjómenn. 
Þeir eiga rétt á 190 dkr. frádrætti fyrir hvern byrjaðan dag á sjó í 
veiðiferðum sem standa yfir í a.m.k. 12 klst.
Afslátturinn er að hámarki 41.800 dkr. yfir almanaksárið og reiknast af 
tekjuskattsstofni ársins. 
Danmörk: 41.800 dkr. = 1.033.000 ISK. mv. gengi 24,7.

Færeyjar
Þar er fiskimannafrádráttur um 15% af tekjum fyrir skatta eða að 
hámarki 75.000 dkr. fyrir almanaksárið. Tekjur sjómanna upp að 
75.000 dkr. eru skattfrjálsar.
Færeyjar: 75.000 dkr. = 1.852.500 ISK. mv. gengi 24,7.
Hinsvegar á Íslandi er fyrirkomulagið eftirfarandi
Þeir sem fá greidd laun fyrir sjómannsstörf á íslensku skipi eða skipi 
sem gert er út af íslensku skipafélagi, eiga rétt á sjómannaafslætti.
Sjómannaafsláttur á tekjuárinu 2009 er 987 krónur á dag eða 360.255 
kr. á ári, miðað við fleiri en 245 daga á sjó. Afslátturinn er dreginn frá 
reiknuðum tekjuskatti, áður en persónuafslátturinn er dreginn frá.

Ísland: 360.255 kr.
Sjómannafslátturinn er dreginn af með ólíkum hætti á 
Norðurlöndunum, en almennt er hann reiknaður af tekjuskattstofni 
ársins eða reiknuðum tekjuskatti. Þetta eru meginreglurnar en 
nákvæm útfærsla byggir auðvitað á skattaframkvæmd hvers ríkis og 
ber að hafa fyrirvara um það við þessar tölur.
Ég ætla ekki að fjölyrða hér um ástæðu þess að þessar þjóðir og 
margar aðrar telja eðlilegt að hafa þessi frávik á skattheimtu á þessar 
stéttir hjá sér. Það hlýtur að vera ástæða og fullkomlega eðlileg rök 
fyrir því eins og fram kemur í dæmunum hér á undan, þar sem hinn 
svokallaði íslenski sjómannaafsláttur stendur varla undir nafni í 
samanburðinum.

Ein af ástæðum þess að menn töldu sig geta gert aðför að 
sjómannaafslættinum nú, er staða íslensku krónunnar. Ekki þarf að 
fara langt aftur í tímann, til að sjá að þegar gengi krónunnar var sem 
sterkast var orðið erfitt að fá vana og góða menn á fiskiskipaflotann. 
Starfsmannaveltan var orðin mjög mikil, sem er jafn bagalegt fyrir 
afkomu sjávarútvegsins eins og aðra atvinnustarfsemi, þar sem sífellt 
þarf að vera að þjálfa fólk í störfin.
Við Íslendingar erum eyþjóð í miðju Atlashafi, eigum ekkert kaupskip 
skráð hér á landi og aðeins 6 kaupskip eru fullmönnuð íslenskum 
áhöfnum. Þarna fórum við íslenska sérleið sem hefur skilað okkur 
þessari stöðu. Undanfarinn áratug hefur verið stanslaus varnarbarátta 
við að halda þessum störfum. Afnám sjómannaafsláttarins mun 
ganga endanlega frá íslenskri farmannastétt. Danir sem hafa aðlagað 
sig að alþjóðlegri samkeppni í siglingum eru að flytja um 10% 
alls þess sem flutt er með skipum í heiminum. Þetta er gífurlega 
mikilvæg atvinnugrein fyrir þá sem eru að skapa um 15% af vergri 
þjóðarframleiðslu og um 100.000 störf. Danir hafa kynnt þetta með 
hugtakinu: ”Det Blå Danmark” eða danski sjóiðnaðurinn. Hægt er að 
kynna sér málið á www.worldcareers.dk.

Við erum búin að tapa kaupskipaflotanum vegna tregðu okkar til 
að taka þátt í alþjóðlegri skipaskráningu. Aðrar þjóðir hafa gripið 
til aðgerða til að standa við bakið á þessum atvinnurekstri, til að 
tapa honum ekki úr landi.

Teljum við okkur eitthvað heilagri en aðrar Norðurlandaþjóðir og hafa 
efni á að þurfum ekki að efla þessa atvinnugrein?
Íslensku skipafélögin voru að gera það mjög gott í flutningum, 
áður en þau voru tekin yfir og rænd innan frá eins og mörg önnur 
fyrirtæki. Nú erum við að leita að tækifærum í atvinnuuppbyggingu, 
þarna eru ómæld tækifæri ef rétt er að staðið og getur skapað mörg 
störf bæði til sjós og lands og miklar tekjur. VM - Félagi vélstjóra 
og málmtæknimanna telur afnám sjómannaafsláttarins aðför að 
launakjörum sjómanna.
Nánari upplýsingar um sjómannaafsláttinn er að finna á heimasíðu VM 
www.vm.is

Guðmundur Ragnarsson, 
formaður VM
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Frístund
krossgátu-

blað
(c)

SPIL ELLEGAR BAKKGÍR BENS ÁRKVÍSL SVERFA STÖNS-
UM SNÝST

ALDINS

TILRÆÐI
---------------

HAND-
FANG

 

HVIK

ILL-
VEÐUR

---------------
KVEN-
NAFN

GABBA
SKREIÐ

---------------
FUGLI

1

DISKANT
LYKILL

BÝSN
---------------

FALS

RÓMV.
TALA

---------------
ÝKTA

LÓNS SPRENGI-
EFNI

FRÁ-
SÖGN

---------------
SNUÐRA

BRODD VAXI ÓP
LAGAR

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

DVELUR
---------------
STRENG

REKST-
UR

KELI
---------------
BORNUM

TÆPI
---------------

VATNIÐ

RYK-
KORN

HÆRRA
DAPURS

---------------
BORG

HVÍA
---------------
MÁLMUR

MILLJÓN
GRÖMM
SK.ST.

FARGA
---------------
KOMAST

AÐ

2 TÖLU-
TÁKN

---------------
HVÍLT

HÓFDÝR
---------------

EYDD

TENGDIR

NAFNS Í
LAND-
NÁMU

---------------
FUSSA

NÖLDUR
---------------
SMELLUR

ÆRIN

KVAÐ

STAFINN
---------------

MJÓLK-
UR-

TEGUND

DAPRAN
---------------

HLJÓÐ-
FÆRI

3

RÖND-
INNI

SJÓÐA
---------------

DEYFÐ

ALLTAF
---------------

ENDI

HASAR

ÁTTI
ERFITT

---------------
KVÍSL

GEIG
---------------

VERÐA
MORANDI

ÓVILD

LYKT
---------------

ÚTÁ-
BROT

GNEYPA
---------------

MAKAÐI

KYN-
SLÓÐ-
IRNAR

EINN
SPÝJA

---------------
KAMÍNA

GJUGGA
---------------

STAF-
ANNA

UPP-
DRAGA

---------------
RAUK

KÚGA
---------------
ANDSOG

4 SKAÐI
---------------

STUTT-
NEFNI

BOTN
---------------

FJÖLDI

HVORT

ÓKÁTAR
---------------

UNDAN-
FARAR

SVÆÐIS
---------------

GÆRA

SK.ST.
ÁTTAR

---------------
ÞEF

VÖSK

FÁTÆKA
---------------

SÖNG-
HEITI
TÓNS

FREN-
JAST

---------------
ATHUGA

SK.ST. Í
TÖLVU-

MÁLI

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

SÉRÍSL.
STAFUR

HVÍLDU
---------------

BASSA-
LYKILL

SK.ST.
LESTAR

INNYFLA

5
ORKA HLOTN-

IST

Sendu lausnarorðið á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi. Dregið verður  
úr innsendum lausnum 17. janúar. Í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum VM.
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Íslandsmót í málmsuðu fór fram í Borgarholtsskóla 

laugardaginn 6. nóvember. Keppt var í sex suðu-

aðferðum og um Íslandsmeistaratitil í suðu.  

Jóhann Helgason sigraði keppnina og er Íslands-meistari 

í suðu árið 2010.

Þetta er í sautjánda sinn sem keppnin var haldin og svo 

skemmtilega vildi til að keppendur voru sautján. Mikill 

áhugi er fyrir keppninni meðal málmiðnaðarmanna 

og hefur skapast samkeppni milli fyrirtækja. Auk þess 

að keppa til Íslandsmeistara þá er keppt um verðlaun 

fyrir árangur í einstökum suðuaðferðum, sem eru: 

Pinnasuða, Mag-suða svart, Tig-suða svart, Logsuða, 

Tig-suða ryðfrítt og Mag-suða ryðfrítt.

Keppni sem þessi getur hjálpað iðnaðinum til betri 

samkeppnis- shæfni þar sem bæði metnaður 

 og gæðavitund er í fyrirrúmi. Danfoss hf,  

samstarfsaðili ESAB á Íslandi, var  aðalstyrktaraðili 

keppninnar.

Þrír efstu keppendur voru:

Í fyrsta sæti, Jóhann Helgason, 

Íslandsmeistari árið 2010, með 845 stig.

Í öðru sæti, Ólafur Þór Arason með 792 stig. 

Í þriðja sæti, Hlynur Guðjónsson með 791 stig.
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Eignastýring Íslandsbanka
Sími 440 4920
Kirkjusandi 2–4, 105 Reykjavík
lifeyrir@islandsbanki.is
www.islandsbanki.is/einstaklingar/ lifeyrir

Ert þú að missa 
af launauppbót?

Vegna mót fram lags og skatt lagn ingar 
er við bótar líf eyris sparnaður afar 
hagstæður sparnaður. Hægt er að greiða 
allt að 4% af launum í við bótar líf eyris-
sparnað og fá allt að 2% mót fram lag frá 
launa greið anda. 

Þeir sem ekki nýta sér þennan mögu-
leika til aukins sparn aðar eru að missa af 
launa upp bót. 

Nánari upplýsingar fást hjá ráðgjöfum 
Eignastýringar Íslandsbanka í síma 
440 4920 eða lifeyrir@islandsbanki.is

Þeir sem eru ekki með viðbótarlífeyrissparnað 
missa af 2% mótframlagi launagreiðanda samkvæmt 
fl estum kjarasamningum.

Dæmi: 300.000 heildarlaun á mánuði

2% eigið framlag

2% mót fram lag 
launa greið anda

á mánuði
6.000

Útborguð laun 
lækka aðeins um

á mánuði

3.593

Samtals lagt 
fyrir í við bótar-
líf eyris sparnað

á mánuði

12.000
á mánuði

6.000

Tekjuskattur af lífeyrissparnaði er greiddur við útgreiðslu.
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