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Eitt sinn heyrði ég máltæki sem heimfært 
var upp á Færeyinga. „Nógur er tíminn, 
alltaf kemur meira af honum“ þessi 
staðreynd er ein af þeim fáu sem við 
getum gengið út frá í dag og einnig því að 
reikningarnir koma örugglega inn um lúguna 
með sínum eindögum.
Þó við lifum í sama samfélaginu og við 

lifðum í árin 2006 og 2007, en núna hinu megin í öfgunum, þá er 
ég að upplifa það eins. Allt er í þoku, engin nær að skilja eða fá 
yfirsýn yfir hina raunverulegu stöðu og hvað það raunverulega 
er sem verið er að gera. Endalaus misvísandi skilaboð og það 
er með ólíkindum hvernig hægt er að lesa misjafna útkomu út 
úr því að 2+2 eru 4, það virðist heldur ekki ætla að breytast. Ég 
var einn af þeim sem lagði mig mikið fram við að reyna að skilja 
ástandið fyrir hrun og las allt sem ég komst yfir til reyna að átta 
mig á því hverjir voru að fara með rétt mál. Sjónarmið þeirra sem 
boðuðu það að Íslendingar væru búnir að finna upp hið fullkomna 
samfélag og þeirra sem töldu okkur vera á leið í þrot. Ég verð að 
fá að koma því að, að leiðin í þrot var alla tíð mín niðurstaða og ég 
hagaði mínum persónulegu málum samkvæmt því. Í dag líður mér 
eins og ég upplifi hlutina fyrir hrun, skil ekki hvað er í gangi og næ 
ekki að fá yfirsýn yfir það hver staða okkar er í dag og hvert við 
erum að stefna. Pólarnir í pólitíkinni hafa líka umpólast gagnvart 
því á hvaða leið við erum og hvað sé til ráða. Skjaldborgin og 
úrræði fyrir heimilin virðist aðallega vera orð á blaði og ekki að 
virka fyrir þá sem á því þurfa að halda. Bankarnir eru að setja upp 
úrræði fyrir einstaklinga og nota til þess óraunverulega staðla um 
framfærslu sem gerir það að verkum að ekki er hægt að setja upp 
raunverulegt plan um lausnir fyrir viðkomandi. Þær munu eingöngu 
fresta og auka vandan, hvernig leysa á vandan með því t.d. að hafa 
ekki 150.000 kr. framfærsluþörf inn í útreikningum að lausnum skil 
ég ekki, en og aftur á að fá eitthvað annað út úr því að 2+2 eru 4.
Að mínu viti er þar eitt aðalvandamálið við að leysa vanda þorra 
fólks er að þeir einstaklingar sem voru komnir með öll sín fjármál 
í þrot langt fyrir hrun og bankarnir héldu á floti með yfirdrætti 
2006 og 2007. Þessir einstaklingar eru að þvælast fyrir að hægt 
sé að hjálpa þeim sem voru með sín mál í lagi en urðu fórnarlömb 
forsendubrestsins sem var við hrunið og þeirra fjármál fóru því 
einnig í mínus. Engin merki eru um að atvinnulífið sé að komast 
af stað og þar eru allir að bíða eftir einhverju sem engin veit hvað 
er. Þar eins og svo víða annarstaðar eins og t.d í sjávarútveginum 
á eftir að hreinsa til í skuldastöðu fyrirtækjanna setja þau í 
gjaldþrot eða fara í nauðasamninga. Losna við þá einstaklinga 
sem sannarlega fóru með fyrirtækin í þrot og setja þar inn nýtt 
fólk, þarna eins og allsstaðar annars staðar er engin ómissandi, 
fyrirtækin geta haldið áfram með nýju fólki og annarri hugsun.
Engin skilur á hvaða sandkassaplani Alþingi hefur starfað síðan í 
hruni, allir bíða eftir því að þeir sem þar vinna átti sig á því hvaða 
ábyrgð þeir bera til að sameinast í því að leysa vandan. Standi ekki 
í endalausu þrasi um hluti sem ekki skipta nokkru máli eða eru á 

móti aðeins til að vera á móti og koma í veg fyrir það að hægt sé 
að nálgast málin til að finna lausnir. Að pólitískur andstæðingur 
geti komið fram með lausnir á vandamálunum er eitthvað sem ekki 
má gerast að þeirra mati. Þessir einstaklingar verða að átta sig 
á því að persónuleg prinsippmál og pólitíska sigra verða þeir að 
geyma til síðari tíma þegar við höfum efni á því. Eru prinsippin að 
ganga að okkur dauðum vegna þess að ekki megi víkja frá þeim í 
hagsmunagæslunni, að í svona ástandi verða hagsmunir fárra að 
víkja fyrir þjóðarhag. Í allan vetur hefur maður þurft að upplifa 
það að sumt af þessu fólki inn á Alþingi sé ekki raunveruleikatengt 
við það sem er í gangi í samfélaginu, vilja ekki leggja eitthvað af 
mörkum, eða hefur ekki kjarkinn til að taka ákvarðanir og stíga 
fram með lausnir. Virðing mín fyrir þeim sem starfa inni á Alþingi 
Íslendinga í dag er engin, það er ekki að flækjast fyrir mér. Ég ætla 
að viðurkenna það fyrir sjálfum mér og öðrum að ég skil ekki þetta 
samfélag í dag frekar en fyrir hrun.
Við erum að fara inn í sumarið með þá vinnu að fara að leggja 
grunninn að endurnýjun kjarasamninga í haust, fara í uppgjör með 
skipan lífeyrismála og jöfnuð milli lífeyriskerfanna, því opinbera 
og almenna. Hvert sú vinna mun leiða okkur mun mjög markast af 
aðgerðum stjórnvalda í að leysa vanda heimillanna og hvað þau 
ætla að gera í skattamálum og fleira. Við hjá VM erum nú þegar 
farin í undirbúningsvinnu til að átta okkur á hver hugur okkar 
félagsmanna er varðandi endurnýjun kjarasamninganna. Haldin 
verðu kjararáðstefna í september og línurnar lagðar. Það er eitt 
af því fáa sem hægt er að fullyrða í dag og ég veit, eins og með 
tímann, að launþegar telja sig búna að axla sína ábyrgð og vera 
mjög þolinmóðir gagnvart ástandinu. Hafa gefið ríkisvaldinu og 
atvinnulífinu svigrúm til að taka á sínum málum. Það gera allir sér 
grein fyrir vandamálunum en engin nær að upplifa það að verið 
sé að taka á þeim af alvöru og með raunverulegum lausnum fyrir 
almenning. Fyrirtækin mörg hver virðast fá sérmeðferðir við 
lausnir á þeirra skuldavanda, en heimilin eiga að borga.
Burt með prinsippin og leggjumst á árarnar við að leysa 
vandamálin. Burt með þá sem ætla að fórna möguleikunum sem við 
höfum til að leysa málin fyrir hagsmunagæslu fyrir fáa. Það þarf 
ekki að flýja þá staðreynd að haustið verður erfitt og það verður 
tekist á um mörg mál, nú er tími þolinmæðinnar liðinn og því miður 
verður ekki hægt að taka á málunum af raunsæi nema segja hingað 
og ekki lengra í bullinu. En það sem helst vantar er að geta fengið 
einhverja yfirsýn yfir stöðuna, forgangsraða vandamálunum og 
hefja verkið.
Burt með raunveruleikaflótta og getuleysi til að taka á málunum 
sem blasa við okkur. Við verðum að leysa ástandið út frá því að 
2+2 eru 4 en ekki 8 eða þaðan af meira eins og svo oft áður. Ég 
skora á alla þingmenn, sem ekki finna hjá sér vilja eða kjark til að 
takast á við vandan og taka þær erfiðu ákvarðanir sem taka þarf á 
komandi misserum, að segja af sér og finna sér annað að gera.

Guðmundur Ragnarsson 
formaður VM.
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Vel sóttur aðalfundur VM var haldinn laugardaginn 20. mars s.l. Miklar umræður 
voru á fundinum og m.a. samþykktar breytingar á lögum félagsins.
Fundurinn sendi frá sér ályktun sem samþykkt var einróma og send til fjölmiðla. 
Ályktunin er svohljóðandi:

Ályktun aðalfundar VM 20. mars 2010

Aðalfundur VM – Félags vélstjóra og málmtæknimanna beinir því til kjörinna 

fulltrúa almennings á Alþingi Íslendinga og í sveitastjórnum landsins að á þessum 

örlagatímum beri þeim að leggja til hliðar flokkspólitíska þrætulist eða karp um 

smáatriði og snúa sér þess í stað að brýnasta verkefninu: Skapa forsendur svo 

endurreisn efnahagslífsins geti átt sér stað með aukinni verðmætasköpun. Þeir sem 

átta sig ekki á þessari forgangsröð gera mest gagn með því að víkja af vettvangi.

 

Mikilvægt er að bæði þær áætlanir sem unnið er eftir og forsendur þeirra séu vel 

þekktar og kynntar. 

Leggja þarf áherslu að tryggja rekstur þeirra fyrirtækja sem fyrir eru og beina 

viðskiptum til innlendra fyrirtækja. Bendum við sérstaklega á íslenskan málmiðnað 

sem er skipaður vel menntuðu starfsfólki og vel tækjum búin fyrirtæki. 

Með því að beina viðskiptum af hálfu opinberra aðila til innlendra fyrirtækja leggjum 

við grunn að hraðari uppbyggingu, spörum verðmætan gjaldeyri og aukum atvinnu.

 

Allar tafir við að skapa hér skilyrði til atvinnuuppbyggingar og lækkun vaxta, afnám  

gjaldeyrishafta og koma á eðlilegum vaxtar- og starfsskilyrðum fyrir atvinnulífið 

í landinu eru okkar dýrkeyptar. Fórnarkostnaðurinn er langvinnari samdráttur, 

meira atvinnuleysi og þar með aukinn vandi heimilanna í landinu. Þetta var síðast 

ítrekað af bæði Seðlabankastjóra og aðalhagfræðingi bankans þegar síðasta 

stýrivaxtaákvörðun var kynnt.

VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna ítrekar að hagsmunir heimilanna og 

atvinnulífsins í landinu verða að vera í forgrunni alls endurreisnarstarfsins. Þetta 

verkefni vinnst ekki með hávaða og upphlaupum í fjölmiðlum heldur stefnufestu 

og þrautseigju.
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Í apríl s.l. kom út Saga Félags járniðnaðarmanna. Sagan hefur verið í 

smíðum um nokkurt skeið en þann 11. apríl sl. hefði Félag járniðnaðarmanna 

orðið 90 ára. Friðrik Olgeirsson sagnfræðingur sá um ritun sögunnar 

og í ritnefnd störfuðu þeir Örn Friðriksson, Óli Stefáns Runólfsson, Helgi 

Arnlaugsson og Kristinn Karlsson. Í tilefni af útkomu bókarinnar færði Örn 

Friðriksson, Katrínu Júlíusdóttur iðnaðarráðherra bókina og haldið var 

útgáfuhóf í húsakynnum VM á síðasta vetrardag. Katrín Júlíusdóttir iðnaðar-

ráðherra tók við bókinni af Erni Friðrikssyni. Hægt er að kaupa eintak af 

bókinni á skrifstofu VM að Stórhöfða 25.
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Dráttarbátar Faxaflóahafna eru í raun 
dráttarvélar á sjó enda bátar með mikinn 
togkraft, þannig lýsir Sigurður Ólafsson 
vélstjóri og einn af stofnfélögum VM, 
bátunum sem hafa viðlegu í gömlu 
Reykjavíkurhöfn. Bátarnir gegna bæði 
hlutverki hafnsögu- dráttar- björgunar- og 
öryggisbáta fyrir hafnir og hafsvæði við 
Faxaflóa, Sigurður og Jósef Stefánsson 
skipstjóri og trúnaðarmaður VM hjá 
Faxaflóahöfnum buðu blaðamanni VM 
blaðsins til vinnustaðaheimsóknar þar sem 
farið var í siglingu á Jötni nýjasta dráttarbát 
Faxaflóahafna.
Faxaflóahafnir ehf. urðu til við sameiningu 
hafna við Faxaflóa:  Reykjavík, Akranes, 
Grundartanga og Borgarnes árið 
2005. Starfssvæði dráttarbátanna auk 
hefðbundinna verkefna innan Faxaflóahafna 
eru m.a. Straumsvík, Helguvík auk ýmissa 

annarra sérverkefna, má þar nefna drætti 
á dýpkunarprömmum, skipum til og frá 
höfnum víðsvegar um landið og fleira. 
Magni stærsti báturinn er með vél sem 
knýr öfluga sjódælu fyrir tvær byssur á 
brúarþaki sem hugsuð er til slökkvistarfs 
í skipum, auk þess sem hægt er að 
nota bátinn til að dæla sjó til notenda 
skammt frá höfnum enda Slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins með Magna sem 
valkost ef þörf er á aðstoð í og við höfnina. 
Dráttarbátar Faxaflóahafna eru búnir bestu 
tækjum sem völ er á hverju sinni, þeir eru 
hannaðir af Damen í Hollandi.
Í Skipaþjónustu Faxaflóahafna eru 30 
starfsmenn á sólahringsvöktum allt árið 
um kring. Unnið er á 12 tíma vöktum enda 
starfsmenn yfirleitt vanir sjómenn sem 
unnið hafa vaktavinnu og eru vanir að 
leggja mikið á sig þegar mikið liggur við.

Þegar slæm veðrátta er koma oft upp 
mjög krefjandi verkefni fyrir starfsmenn 
bátanna. Er þá einna helst um að ræða að 
stór skip þurfi aðstoð við að komast að og 
frá bryggju. Þrátt fyrir öflugan bátaflota, 
er þörfin fyrir enn öflugri báta að aukast 
eftir því sem skipin sem koma til landsins 
stækka. 
„Á vöktunum erum við mikið á ferðinni við 
að fylgjast með þeim skipum sem eru í höfn 
auk fjölbreyttra verkefna.“
Á þessum vinnustað er mjög góður andi. 
„Hér hættir helst enginn“ segja þeir 
Sigurður og Jósef.
Sigurður byrjaði árið 2001 sem vélstjóri 
og síðan bryggjuvörður þangað til Magni 
kom nýr í júní 2006. Hann hefur verið 
vélfræðingur á Magna og Jötni síðan. Jósef 
er búinn að vera í 3 ár sem skipstjóri/
vélstjóri. 
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Jötunn á siglingu á leiðinni inn Hvalfjörð 
til aðstoðar á Grundartanga

Verið að undirbúa að taka línu frá súrálsskipi 
sem er að fara frá bryggju á Grundartanga.

Þjótur sem er minnstur bátanna að draga 
Naju Arcticu frá bryggju vegna vinds.

Magni aðstoðar Vigra RE við að komast frá 
bryggju vegna óhagstæðs vinds.

Magni aðstoðar skip sem er að leggjast að 
bryggju við Ártúnshöfða

Magni á siglingu við Viðey

Magni aðstoðar Helgu RE í land, en Helga 
varð vélarvana skammt frá Reykjavík.

Hafnsögumaður snarar sér um borð í 
skip sem er að koma til hafnar.

Magni nær og Leynir fjær að draga farþega-
skipið Funchal frá bryggju í Reykjavík.

Þeir segja hafnirnar hafi breyst mikið 
eftir að hert var á öllum öryggiskröfum 
við hafnir. Faxaflóahafnir eru í raun einn 
hlekkur í því öryggisneti sem hefur þurft 
að efla eftir hryðjuverkin í Bandaríkjunum 
11. september 2001. Því að öll erlend 
farþega- og flutningaskip eru með miklar 
öryggiskröfur á hafnirnar sem verður 
að uppfylla til að skip eigi greiða leið til 
annarra hafna víðsvegar um heiminn eftir 
viðkomu á Íslandi.
Nú er mikið svæði girt af sem áður var 
galopið. Starfsmenn þurfa að sækja 
námskeið haldið af Siglingastofnun. Sem 
er liður í að uppfylla alþjóðareglur sem 
hafnirnar þurfa að starfa eftir, vegna 
hertra öryggiskrafna. Einnig sækjum við 

hefðbundin námskeið hjá slysavarnaskóla 
sjómanna, Sæbjörgu, á 5 ára fresti. 
Enda búum við svo vel að við höfum 
Slysavarnaskóla sjómanna við Faxagarðinn 
í Reykjavík.

Faxaflóahafnir hafa átt mjög gott samstarf 
við Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, 
Lögregluna í Reykjavík, Landhelgisgæsluna 
og Slysavarnarskóla sjómanna, Sæbjörgu. 
Faxaflóahafnir eru vinnustaður sem hvetur 
starfsmenn sína til endurmenntunar 
og til að öðlast frekari þekkingu með 
ýmsum námskeiðum sem snúa að rekstri 
hafnarinnar.

BátaR faxaflóahafna

Magni smíðaður í Rúmeníu árið 2006. 
140. brt að stærð með 40 tonna togkraft.

Jötunn smíðaður í Hollandi árið 2008.
96. brt að stærð með 26 tonna togkraft.

Leynir smíðaður í Hollandi árið 2000.
42. brt að stærð með 14 tonna togkraft.

ÞJótur smíðaður á Akranesi árið 1990.
25. brt að stærð með 6 tonna togkraft. 
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VM á fulltrúa á Genfarskólanum að þessu 
sinni. ASÍ sendir einn fulltrúa á Genfarskólann 
á hverju ári.
Í ár var það Guðni Gunnarsson, trúnaðarmaður 
VM hjá ÍSAL sem fór til Genfar.

um Genfarskólann
Genfarskólinn er félagsmálaskóli á vegum 
norrænu verkalýðs-hreyfingarinnar sem 
hefur það hlutverk að kynna starfsemi Alþjóð

avinnumálastofnunarinnar (ILO) og árlegt vinnumálaþing sem haldið 
er í Genf. Aðild að Genfarskólanum eiga MFA-samböndin í Svíþjóð, 
Noregi, Danmörku, Finnlandi og Íslandi.
Alþjóðavinnumálastofnunin, ILO var stofnuð árið 1919 og er með 
elstu stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Hún byggir á þríhliða 
samstarfi fulltrúa stjórnvalda, launafólks og atvinnurekenda, ILO 
stendur vörð um réttindi launafólks um heim allan.
Alþjóðavinnumálastofnunin heldur árleg þing í Genf í Sviss og 
sækja það fulltrúar flestra þeirra ríkja sem eru aðilar að ILO. Hver 
sendinefnd samanstendur að jafnaði af fjórum aðalfulltrúum auk 

varamanna; tveimur fulltrúum stjórnvalda, einum fulltrúa launafólks 
og einum fulltrúa atvinnurekenda. Þing vinnumálastofnunarinnar 
staðfestir alþjóðlegar samþykktir sem taka á málefnum launafólks 
í sinni víðustu mynd og síðan þurfa einstakar þjóðir að staðfesta 
viðkomandi samþykktir og gera þær bindandi fyrir vinnumarkaðinn.
Genfarskólinn er ætlaður félagsmönnum innan aðildarfélaga ASÍ 
og BSRB sem eru talsmenn verkalýðshreyfingarinnar þ.e. kjörnir 
fulltrúar eða starfsmenn. Gert er ráð fyrir að þátttakendur hafi 
áhuga á alþjóðamálum verkalýðshreyfingarinnar og þekki til 
starfsemi stéttarfélaga og samtaka þeirra hér á landi. Æskilegt 
er að þátttakendur hafi góða tungumálakunnáttu á a.m.k. einu 
norðurlandamáli og ensku.
Tveir starfsmenn sjá um skipulag og fræðslu námsins; rektor og 
kennari. Norðurlöndin skiptast á að tilnefna fulltrúa til starfsins. 
Maríanna Traustadóttir, sérfræðingur í jafnréttismálum hjá ASÍ tók 
við starfi kennara í byrjun árs 2009 en það eru ríflega fimmtán ár 
síðan að Íslendingur var síðast starfsmaður skólans. Starfstími 
Maríönnu er þrjú ár, sem kennari árin 2009 og 2010 og árið 2011 
sem rektor en þá heldur Genfarskólinn upp á 80 ára afmæli sitt.

fulltrúi Vm á Genfarskólanum

Alþingi samþykkti á fundi sínum 11. maí sl. ný lög um vinnustaða-
skírteini og eftirlit á vinnustöðum.

Markmið laganna er að tryggja að atvinnurekendur og starfsmenn 
þeirra fari að gildandi lögum, reglugerðum og kjarasamningum.
Vinnustaðaskírteinunum er sérstaklega ætlað að auðvelda eftirlit 
með því að starfsmenn njóti þeirra kjara og réttinda sem þeim ber 
og koma í veg fyrir ólöglega háttsemi á íslenskum vinnumarkaði.
Í lögunum segir um gildissvið þeirra:
 „Samtök aðila vinnumarkaðarins skulu semja nánar um það í 
kjarasamningum sín á milli til hvaða atvinnugreina og starfa innan 
þeirra lög þessi taka til á hverjum tíma. Skulu þeir kjarasamningar sem 
og aðrir samningar sem gerðir eru milli aðila um nánari framkvæmd 
laga þessara gilda um alla atvinnurekendur sem starfa innan þeirra 
atvinnugreina á innlendum vinnumarkaði sem tilgreindar eru í 
samningum aðila.“

Af hálfu Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og Samtaka atvinnulífsins 
(SA) hefur verið unnið að samningi um innleiðingu laganna á 
almennum vinnumarkaði.  Samningur milli þessara aðila liggur fyrir 
í öllum helstu efnisatriðum og er stefnt að undirritun hans 15. júní 
nk. Samhliða verður gerð grein fyrir efni samningsins og hvernig 
staðið verður að framkvæmdinni af hálfu þessara samtaka. 
Af hálfu ASÍ og SA liggur eftirfarandi fyrir:
Samningurinn mun taka gildi 15. ágúst 2010.
Vinnustaðaskírteinin munu til að byrja með ná til byggingastarfsemi, 
mannvirkjagerðar, reksturs gistihúsa og veitingareksturs.
Opnaður var sérstakur vefur 15. júní www.skirteini.is, þar sem 
verða helstu upplýsingar um lögin um vinnustaðaskírteini og eftirlit 
á vinnustöðum, samning ASÍ og SA og framkvæmd hans.
Sérstök áhersla verður í upphafi lögð á að upplýsa fyrirtæki í 
framangreindum atvinnugreinum um réttindi þeirra og skyldur og 
leiðbeina þeim um góða framkvæmd.

Vinnustaðaskírteini fyrir starfsfólk
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Eftir síðasta aðalfund félags okkar hefur spurningin um félagsþroska 

oft leitað á huga minn. Hvernig þurfa félagsmenn að hugsa og haga 

sér, þegar tvö félög eru sameinuð í eitt félag, til þess að vinna að 

framgangi hins nýja félags? Þetta er spurning sem ég held að allir 

hefðu gott af að hugleiða.

Í okkar tilfelli er um að ræða tvö viðlíka stór félög með mjög 

sambærilegar eignir og þess vegna ætti það útaf fyrir sig ekki að 

kalla á ágreining. Félögin voru ólík að því leiti að Vélstjórafélag 

Íslands var landsfélag en Félag járniðnaðarmanna var staðbundið 

félag að öðru leiti en því er varðar netagerðamenn, sá hluti félagsins 

náði yfir allt landið.

landsfélag
Hvað þarf að hafa í huga þegar um landsfélag er að ræða? Jú það 

þarf að huga að því að sjónarmið sem flestra geti komið fram, þess 

vegna er nauðsynlegt að velja í stjórn félagsins með það í huga m.a. 

með því að velja í stjórnina fulltrúa af landsbyggðinni eftir því sem 

þörf er á. Það sama á við er félög sameinast, sérstaklega fyrstu 

árin meðan félagsmennirnir eru að ná þeim félagslega þroska að 

hætta að líta á sig sem fulltrúa síns gamla félags en líta þess í stað 

á sig sem raunverulegan fulltrúa hins nýja félags.

Þetta hefur mér fundist skorta töluvert á í okkar félagi, ég hefi oft 

verið að furða mig á því á félagsfundum hve margir félagsmenn 

byrja sitt tal á að taka fram að þeir hefðu verið á móti sameiningu 

félaganna. Eins og þeir væru hálfgert að mikla sig af því. Ég hef 

átt erfitt með að skilja til hvers þeir eru að taka slíkt fram eftir 

að búið er að sameina félögin og félagsmenn ættu því að að snúa 

bökum saman í að efla félagið. Ég man þó sérstaklega eftir einum 

félagsmanni sem sagði á einhverjum fyrsta félagsfundinum sem 

ég mætti á eftir sameininguna, að hann hefði verið einn af þeim 

sem greiddi atkvæði gegn sameiningu félaganna en nú eftir að 

félögin hefðu verið sameinuð þá ætlaði hann að vinna af heilhug að 

framgangi félagsins, þetta þótti mér vel og skynsamlega mælt og 

vonandi hugsa sem flestir á þennan veg þegar fram líða stundir.

stjórnarkosningin
Þegar ég fékk atkvæðaseðilinn um stjórnarkjörið í félaginu, þá velti 

ég vel fyrir mér nöfnum þeirra sem buðu sig fram til stjórnarstarfa, 

síðan valdi ég þannig að fulltrúar frá báðum fyrrverandi félögum 

veldust í stjórnina og einnig að landsbyggðin fengi fulltrúa, þetta 

var það sjónarmið sem ég taldi eðlilegt til þess að sjónarmið sem 

flestra kæmust fram í stjórninni.

Þegar niðurstaða stjórnarkjörs var kynnt á aðalfundi verð ég 

fyrir miklum vonbrigðum með niðurstöðuna, aðeins einn fulltrúi 

sem verið hafði félagsmaður í Félagi járniðnaðarmanna komst í 

stjórnina og það með dálítilli heppni því það var varpað hlutkesti um 

sætið milli hans og annars sem kom frá hinum hlutanum. Ef hann 

hefði verið óheppinn í hlutkestinu hefði enginn félagsmaður sem 

kom frá Félagi járniðnaðarmanna komist í stjórnina. Þetta held ég 

að allir sjái að sé mjög óheppilegt einmitt nú þegar þörfin er hvað 

mest á að vekja traust milli hópanna sem verið var að sameina. 

Ég skrifa þessar línur til þess að hvetja félagsmenn til þess að 

hætta að líta á sig sem fulltrúa þess hóps sem þeir tilheyrðu áður 

en líta þess í stað á sig sem félagsmann í hinu nýja félagi og vinna 

af heilum hug að framgangi þess. Ef allir félagsmenn hugsa og 

vinna þannig er helst von til þess að félagið vaxi og dafni og verði 

það afl sem vonast var til með sameiningunni.

Helgi Arnlaugsson



Nú er verið að ljúka endurbótum á raðhúsum VM á Laugarvatni. 

Nýjir sólpallar hafa verið settir við öll raðhúsin og nú er heitur 

pottur á verönd við hvert hús. Auk þess hafa litlu raðhúsin verið 

endurnýjuð að innan og aðstaðan bætt til muna.

Enn eru nokkrar vikur lausar í litlu raðhúsunum á Laugarvatni 

í sumar. Verðið er það sama og var áður en endurbæturnar voru 

gerðar og heitir pottar voru settir við hvert hús.

Verð á vikudvöl í sumar er 15.500 kr. Hverju húsi fylgir kort sem 

gefur tveimur dvalargestum í hverju húsi rétt til að spila frítt á 

golfvellinum í Miðdal, en Miðdalur er um 5 km austur af Laugarvatni. 

Kortin eru á lyklakippu sem fylgir hverju húsi. 

Þeir sem leigja orlofshús á Laugarvatni hafa einnig frían aðgang að 

sameiginlegri sundlaug, gufubaði, minigolfi og ýmsum leiktækjum 

sem eru á svæðinu. Til að bóka þarf að skrá sig inná félagavefinn.



Narfi RE-13 í reynslusiglingu í apríl 1960

1960 1962

1998 2006

Skip eru eins og persónur. Það er hægt að heillast af þeim 

og það er hægt að fyrirlíta þau. Það er hægt að dást að 

fegurð þeirra og það er hægt að heillast af sögu þeirra. 

Eitt skip er þó flestum fremra því það er eins og dæmið um 

hamarinn hans afa, hausinn og skaftið, en samt svo mjög 

öðruvísi. Jafnframt er það saga um tvo eldhuga í útgerð sem 

lögðu allt sitt í sölurnar og gerðu Ísland að betra samfélagi til 

að búa í. Þessir tveir menn hétu Guðmundur Jörundsson og 

Aðalsteinn Jónsson. Þessir tveir eldhugar áttu tvö skip sem 

fyrst voru í eigu hins fyrrnefnda en lentu síðar í eigu Alla ríka 

á Eskifirði.

Fyrra skipið var Jörundur EA, lítill síðutogari í eigu 

Guðmundar Jörundssonar. Síðar seldi hann skipið og það 

fékk nafnið Sigurey og því var breytt í nótaskip áður en Alli 

ríki keypti það og gaf því nafnið Jón Kjartansson SU-111. 

Skipið sökk á loðnumiðunum í janúar 1973. Nokkrum árum 

síðar keypti Alli ríki nótaskipið Narfa af Guðmundi, gaf því 

nafnið Jón Kjartansson SU-111, en er nú Lundey NS-14.

Fæðingarstaðurinn, Werft Nobiskrug í Rendsburg við Kílarskurð

Guðmundur Jörundsson útgerðarmaður 

Narfi RE-13 við bryggju í Reykjavík 
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Fimmtudagurinn 14. apríl 1960, skírdagur fyrir páska, var góður 
dagur fyrir Íslendinga. Þann dag kom hinn nýi og glæsilegi togari 
Guðmundar Jörundssonar, Narfi RE-13, glænýr til hafnar í Reykjavík 
eftir siglingu heim frá Rendsburg í Vestur-Þýskalandi. Saga þessa 
skips átti eftir að marka spor í sögu þjóðarinnar. Það var löngum 
mikið aflaskip og í dag, hálfri öld síðar er skipið sem enn er hið 
glæsilegasta, á veiðum á uppsjávarfiski, en margt hefur á daga þess 
drifið á hálfri öld, rétt eins og hjá okkur mannfólkinu. 

Þegar leið á sjötta áratug tuttugustu aldarinnar var nýsköpunar-
togurunum tekið að fækka nokkuð í flota landsmanna. Nokkur höfðu 
farist, Fylkir RE orðið fyrir tundurdufli, Jón Baldvinsson RE, Goðanes 
NK og Egill rauði NK strandað, Júlí GK farist vegna yfirísingar. Flestir 
togararnir voru að auki að verða úreltir, með gamaldags gufuvélar og 
aðbúnaður fremur slakur við veiðar á fjarlægum miðum við Grænland 
og Nýfundnaland á sama tíma og ný fiskiskip voru að koma til 
landsins þar sem mun betur var búið að áhöfninni. Þá voru síldveiðar 
stundaðar af miklum kappi og kraftblökkin komin til sögunnar sem 
gjörbreytti aðstöðunni við síldveiðar, sjómenn flykktust á síld og erfitt 
að manna þessa gömlu togara.

Hin miklu aflabrögð á Nýfundnalandsmiðum 1958 gjörbreyttu þessu 
um sinn. Við þessar aðstæður í lok sjötta áratugarins, var samið 
um smíði á sex stórum togurum í Vestur-Þýskalandi, fyrst eins 
í Bremerhaven fyrir Bæjarútgerð Reykjavíkur, en síðar fjögurra 
þúsund tonna skipa í Bremerhaven en eins litlu minni í Rendsburg. 
Þormóður goði RE-209 var lengi í eigu Bæjarútgerðar Reykjavíkur en 
var síðar seldur niðjum Óskars Halldórssonar, var breytt í nótaskip 
undir heitinu Óli Óskars, en var síðar selt til Síldarvinnslunnar á 
Neskaupstað og var lengi gert út þaðan sem Beitir NK, en hefur nú 
verið afskráð. Freyr RE-1 var í eigu Ísbjarnarins, en eftir þriggja ára 

rekstur var hann seldur til Englands, hét lengi Ross Revenge og kom 
við sögu í þorskastríðunum. Eftir hrun sjávarútvegsins í Grimsby 
var hann notaður sem aðstoðarskip við borpalla í Norðursjó um 
hríð en varð síðan notaður til útsendinga útvarpsstöðvarinnar Radio 
Caroline sem hefur verið mörgum sjófarendum til dægrastyttingar 
á frívaktinni. Maí GK-346 var lengi í rekstri hjá Bæjarútgerð 
Hafnarfjarðar en seldur til Noregs árið 1977. Sigurður ÍS-33, 
síðar RE-4 og nú VE-15 er enn í eigu sömu fjölskyldu og í upphafi. 
Skipinu var breytt í nótaskip árið 1974 og hefur reynst mjög vel á 
loðnuveiðum eftir það sem og Víkingur AK-100 fékk einnig sína 
upplyftingu skömmu á eftir Sigurði og er í dag í eigu HB-Granda. 

síðutogarinn narfi
Það mun hafa verið 1945 sem Andrés Gunnarsson vélstjóri kom 
fram með vel útfærðar hugmyndir að smíði skuttogara. Hugmynd 
hans þótti of byltingarkennd og var hafnað. Þegar ákveðið var 
að hefja smíði á þúsund tonna togurunum fyrir Íslendinga vildi 
Guðmundur Jörundsson útgerðarmaður láta smíða skuttogara, en 
sjávarútvegsráðherra sótti álit til tveggja gamalla togaraskipstjóra 
sem töldu að smíði skuttogara í Vestur-Þýskalandi væri 
tilraunastarfsemi og í framhaldi af áliti þeirra var umsókninni hafnað. 
Í framhaldinu var samið við Werft Nobiskrug í Rendsburg um smíði 
skipsins, sem jafnframt var einn síðustu síðutogara sem smíðaðir 
voru í Þýskalandi.

Við smíði Narfa var gert ráð fyrir lengri úthöldum en eldri skip 
voru byggð fyrir. Það var öflugt kælikerfi í lestinni og miklir 
olíutankar sem voru ákaflega heppilegir ef þurfti að sigla langt 
eftir aflanum eða ef átti að veiða í salt sem var algengt á árum 
sjötta áratugarins. Skipinu var hleypt af stokkunum 13. janúar 1960 
og kona Guðmundar, Marta Sveinsdóttir gaf því nafnið Narfi eftir 

1976 1980

2008 2010

Fæðingarstaðurinn, Werft Nobiskrug í Rendsburg við Kílarskurð

Guðmundur Jörundsson útgerðarmaður 

Skuttogarinn Narfi við bryggju í Reykjavík
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fyrsta landnámsmanninum sem settist að í Hrísey, fæðingarstað 
Guðmundar. Eftir reynslusiglingu lagði skipið svo af stað frá 
skipasmíðastöðinni 10. apríl um vorið og kom heim fjórum dögum 
síðar eins og áður sagði. Skipstjóri í fyrstu ferðinni var Þorsteinn 
Auðunsson, einn hinna frægu Auðunsbræðra, en yfirvélstjóri fyrstu 
tvö árin var Júlíus Halldórsson, en loftskeytamaður í byrjun var Karl 
Kristjánsson

Fyrir nokkru skoðaði ég gamlar teikningar af Narfa frá árinu 1959 

og gat ekki annað en dáðst að hinum fallegu línum í skipinu, jafnt 

ofandekks sem kjölinn enda náði skipið léttilega 16 sjómílna ferð þótt 

fyrsta aðalvél skipsins væri aðeins 1900 hestafla Werkspoor. (AKK)

Narfi reyndist strax vel á veiðum enda þýsk nákvæmnissmíði 
þar á ferð. Skipið stundaði veiðar við Ísland, Grænland og jafnvel 
Nýfundnaland þótt verulega hafi dregið úr siglingum á þau mið 
eftir sjóslysin miklu 1959. Það var hinsvegar ekki talið nægilegt 
til að tryggja rekstur skipsins og í janúar 1963 sigldi skipið til 
Bremerhaven þar sem bakborðssíðunni var lokað og komið þar fyrir 
heilfrystibúnaði svo unnt væri að hausa fiskinn og heilfrysta um 
borð. Eftir þetta stundaði Narfi veiðar á Nýfundnalandsmiðum og allt 
til austurstrandar Bandaríkjanna, við Grænland auk Íslandsmiða, þar 
sem aflinn var oftast frystur en stöku sinnum ísaður þegar þannig 
stóð á. 

Dapurlegasta atvikið í sögu skipsins varð í mars 1965. Narfi var þá 
á veiðum útaf ströndum Labrador í Kanada er það lenti í árekstri við 
portúgalska togarann Joao Alvarez Fagundes sem sökk á skammri 
stundu og tíu menn af áhöfninni lentu í sjónum. Einn þeirra sem 

lentu í sjónum drukknaði, en öðrum var bjargað í björgunarbát frá 
Narfa og síðan um borð í annan portúgalskan togara. Það var talið 
gott dæmi um styrkinn í Narfa að hann gat haldið áfram veiðum eins 
og ekkert hefði í skorist þótt portúgalski togarinn væri mun stærri 
og sérstaklega styrktur til siglinga í ís.

Næstu árin reyndust giftusöm. Skipið aflaði vel, setti fleiri 
sölumet, en Guðmundur Jörundsson útgerðarmaður var ávallt til 
í nýbreytni og því var Narfi einn fyrsti togarinn til að skipta yfir á 
svartolíubrennslu snemma á áttunda áratugnum. Þá ber að geta 
þess að Narfi bjargaði 21 manns áhöfn togarans Hamraness sem 
sökk suðvestur af Snæfellsnesi 18. júní 1972.

skuttogarinn narfi
Það var farið að halla undan rekstri gamalla síðutogara árið 1973. 
Fjöldi nýrra og glæsilegra skuttogara var farinn að streyma til 
landsins og gömlu jálkarnir voru engan veginn samkeppnishæfir 
við þessi nútímaskip. Árið 1974 ákvað Guðmundur að láta breyta 
þessu vandaða skipi í skuttogara. Skipinu var breytt að aftan, sett 
á það skutrenna og afturgálgi, móttaka og lokað vinnsludekk og 
komið fyrir þeim spilbúnaði sem þurfti til. Þegar skipið kom heim 
frá Harlingen í Hollandi 29. nóvember lýsti Guðmundur því í viðtali 
við Morgunblaðið að upphaflega hugmyndin væri loksins orðin að 
veruleika, draumurinn frá því fyrir 1960 um að láta smíða fyrir sig 
skuttogara. Yfirvélstjóri á þessum tíma var Helgi Guðmundsson. 

Þessi breyting á Narfa reyndist ekki sem skyldi. Á toginu var skipið 
óstöðugt og því erfitt að halda trollinu stöðugu. Aflabrögðin voru 

Eftir breytinguna í frystiskip 1963 Heilfrystum fiski landað Grein í Dagblaðinu frá árinu 1977
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því ekki í samræmi við væntingarnar og eftir rúmlega tvö ár sem 
skuttogari var enn haldið í smiðju, í þetta sinn til Stálvíkur í Garðabæ 
þar sem skipinu var breytt í nótaskip. Ekki voru brandarakarlarnir 
fjarri er skipið fór í þessar síðustu breytingar og á baksíðu 
Dagblaðsins föstudaginn 27. maí 1977 var sagt frá þessari nýjustu 
breytingu á skipinu undir fyrirsögninni: Verður Narfi næst kafbátur? 

Narfi var tilbúinn til loðnuveiða í ársbyrjun 1978, bar 1100 tonn af 
loðnu. Loðnuvertíðin 1978 gekk þokkalega, en áður en henni lauk 
var tilkynnt um sölu skipsins til Hraðfrystihúss Eskifjarðar. 

nótaskipið Jón kjartansson su-111
Það varð gæfa skipsins að nýr eigandi að Narfa var annar álíka 
eldhugi í útgerð og Guðmundur Jörundsson, hinn landsfrægi Alli ríki 
eða Aðalsteinn Jónsson hjá Hraðfrystihúsi Eskifjarðar. Þorsteinn 
Kristjánsson tengdasonur Aðalsteins tók við skipinu sem nú fékk 
nafnið Jón Kjartansson SU-111 og það var eins og við manninn 
mælt, sú gæfa sem fylgt hafði nafninu Jón Kjartansson sannaði 
sig einu sinni enn og skipið reyndist sama happafleyið á Eskifirði 
og fyrstu árin í Reykjavík. Árið 1980 var skipt um aðalvél í skipinu 
og aflið aukið um þúsund hestöfl þegar það fékk nýja Alpha Diesel 
aðalvél 2880 hestöfl. Næstu tuttugu árin voru litlar fréttir af Jóni 
Kjartanssyni aðrar en aflafréttir. Skipið rótfiskaði undir stjórn 
Þorstein Kristjánssonar og síðar Grétars Rögnvarssonar og var 
jafnan í hópi aflahæstu skipa flotans. Eitthvað dró úr aflatölunum 
árin í kringum 1990 er loðnan brást, en þá var haldið á rækjuveiðar 
auk kolmunna. En loðnan kom aftur og enn hélt skipið áfram að 
moka upp silfri hafsins fyrir eigendur sína. Það var þó ljóst að það 

tók að styttast í verulegar endurbætur á skipinu. Það var farið að 
sjá verulega á skipinu eftir marga áratugi og tími til kominn að gefa 
skipinu verulega andlitslyftingu jafnt að innan sem utan.

Ég minnist þess er ég var beðin um að leysa af á Jóni Kjartanssyni á 

loðnuveiðum haustið 1996. Er ég kom um borð hafði skipið legið í höfn 

í rúma viku með óhreinsaða nótina og skipið að auki orðið nokkuð 

þreytulegt eftir margra ára gjaldeyrisöflun fyrir þjóðarbúið. Það tók 

mig tvær tilraunir til að komast niður í klefann minn með farangur 

minn því ég þurfti að æla í millitíðinni, svo daunillur var fnykurinn um 

allar íbúðirnar úr nótakassanum. Ef ég var á frívakt og í koju meðan 

verið var að kasta var eins gott að vera með heyrnarskjólin nærri, 

slíkur var hávaðinn, en dælan fyrir hliðarskrúfuna að aftan var beint 

undir káetunni minni. Þegar afleysningunni lauk henti ég farangrinum 

aftur í skott á bílnum og ók norður fyrir land til Reykjavíkur enda 

suðurleiðin lokuð vegna jökulhlaupsins mikla á Skeiðarársandi. Er 

heim var komið fór taskan beint út á kaldar svalirnar en ég að sofa. Er 

ég vaknaði morguninn eftir og opnaði töskuna, fór ég beint inn á salerni 

og ældi, slíkur var fnykurinn úr töskunni. (AKK)

Það var í ágúst 1997 sem kom að næstu stóru endurnýjun á Jóni 
Kjartanssyni þegar skipinu var siglt út til Gdynia í Póllandi. Þar var 
framhluti skipsins skorinn af og nýr framhluti settur á skipið. Ný 
yfirbygging var smíðuð á skipið og íbúðir áhafnarinnar endurnýjaðar. 
Eftir þessa breytingu var skipið sem nýtt, þó að því frátöldu að 
enn var vélarúmið að mestu hið sama og áður. Fljótlega var þó 
ljóst að nærri tuttugu ára gömul aðalvélin var of lítil fyrir skipið 

Frystitogarinn Narfi á veiðum Þrír togarar í sjómannaverkfalli 1975. Narfi er næstur á myndinni

Helgi Guðmundsson vélstjóriÖryggið í fyrirrúmi
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fyrir kolmunnaveiðar með flotvörpu. Þótt það hefði ekki stækkað 
mikið við breytinguna var skrokklagið orðið annað en áður og 
meira vélarafl var nauðsyn. Enn var því haldið til Póllands og nú í 
skipti á aðalvél. Nú fékk skipið Wärtsilä aðalvél 6690 hestöfl ásamt 
nýrri skrúfu og stýrisbúnaði og enn var haldið áfram að mokfiska, 
en nú með 85 tonna togkrafti, undir stjórn Grétar Rögnvarssonar 
skipstjóra og yfirvélstjóra skipsins sem löngum hafa verið þeir 
félagar Hallgrímur Kristinsson og Guðni Þór Elísson.

Ég gleymi því seint er ég var um borð í afleysningum sumarið 1997 

að Hallgrímur Kristinsson yfirvélstjóri og Grétar Rögnvarsson 

skipstjóri lágu yfir teikningum af væntanlegum breytingum á skipinu 

og veltu fyrir sér hvort þetta tækið ætti að vera einum sentímetranum 

lengra til bakborða eða stjórnborða á dekkinu. Samt var ekkert gefið 

eftir á loðnuveiðunum. Það fór ekkert á milli mála að skipverjar fengu 

að ráða miklu um hönnunina, annað en þekkist á mörgum öðrum 

vinnustöðum. (AKK)

lundey ns-14
Árið 2006 kom að næstu stórbreytingu, í þetta sinn á rekstri skipsins. 
Eldhuginn Guðmundur Jörundsson var löngu látinn, lést 14. maí 1990 
og Aðalsteinn Jónsson forstjóri Hraðfrystihúss Eskifjarðar kominn 
á elliheimili, saddur lífdaga eftir gott ævistarf (lést 30. apríl 2008), 
einhverjir erfingjanna voru afhuga útgerð og nauðsyn á uppstokkun 
í rekstri fyrirtækisins. Það var því komið að leiðarlokum skipsins á 
Eskifirði sem nú hafði fengið nafnið Guðrún Þorkelsdóttir SU-211, 
en Guðrún Þorkelsdóttir var eiginkona Jóns Kjartanssonar og móðir 
Alla ríka. Eftir skamman tíma undir nýju nafni seldi Eskja hf, sem 
nú er undir stjórn Þorsteins Kristjánssonar sem áður er nefndur, 
skipið til HB-Granda hf, sem varð til er Bæjarútgerð Reykjavíkur og 
Ísbjörninn hf höfðu sameinast, en sameinaðist síðar útgerðarfélagi 
Haraldar Böðvarssonar á Akranesi, enn eins eldhugans í íslenskum 
sjávarútvegi. Þar með var eitt öflugasta útgerðarfyrirtæki landsins 
orðið eigandi að Guðrúnu Þorkelsdóttir frá árinu 2007 og fékk skipið 
nafnið Lundey NS-14 með heimahöfn á Vopnafirði.

Úr stjórnklefa vélarúms. Eins og sjá má er tölvuöldin farin að ryðja 
sér til rúms í hálfrar aldar gömlu skipinu

Við bryggju á Vopnafirði. Frá vinstri: Haukur Laxdal yfirstýrimaður, 
Arnþór Hjörleifsson skipstjóri, Guðlaugur Rúnar Jónsson 1. vélstjóri, 
Guðmundur Vilhjálmsson 2. vélstjóri og Börkur Kjartansson yfirvélstjóri

Á veiðum Guðmundur og Börkur vélstjórar úti á dekki. Margrét EA í baksýn
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Enn heldur skipið áfram að fiska sem aldrei fyrr. Síðast er ég frétti 
af skipinu var það á síldveiðum og tilhlökkun komin í áhöfnina að 
fagna sjómannadegi með öðrum sjómönnum hjá HB-Granda hf. Enn 
ber skipið skipaskrárnúmerið 155 og kallmerkið TFQL rétt eins og 
1960 er það kom nýtt til landsins frá Þýskalandi. 

Það er óskandi að Lundey NS-14 fái að njóta glæsileika síns og 
aflasældar um marga ókomna áratugi og verði áhöfn sinni og útgerð 
til sóma eins og hingað til.

Það er yndisleg tilfinning að geta fylgst með sama skipinu í marga 

áratugi, séð breytingarnar og þróunina. Ég rifja upp í huganum er ég 

var nýbyrjuð til sjós og horfði öfundaraugum yfir til Narfa, skipsins 

sem þá var glæsilegasta skip togaraflotans, síðar er ég var sjálf um 

borð í Jóni Kjartanssyni og nú er ég er í góðum samskiptum við 

áhöfnina á Lundey frá Vopnafirði og alltaf erum við að tala um sama 

skipið, eitt frægasta aflaskip íslenskrar fiskveiðisögu, Narfa RE-13, 

síðar Jón Kjartansson SU-111 þá Guðrúnu Þorkelsdóttur SU-211 og nú 

Lundey NS-14. (AKK)

Greinin er unnin að miklu leyti í samstarfi við vélstjórana á Lundey NS-
14 og sumt tekið nánast óbreytt af heimasíðu skipsins sem haldið er 
úti af sömu vélstjórum skipsins. Þá var leitað til Hafliða Óskarssonar, 
Guðmundar St. Valdimarssonar og Ljósmyndasafns Reykjavíkur um 
myndir, til Ólafs Ragnarssonar frænda míns um tíma skipsins sem 
togara og til Eskju hf um 30 ára sögu skipsins á Eskifirði.
 
Heimildir:
Börkur Kjartansson yfirvélstjóri Lundey NS-14
Guðmundur Vilhjálmsson vélstjóri Lundey NS-14
Heimasíða Lundey NS-14 www.lundey.123.is/home / 
Eskja hf www.eskja.is 
Ólafur Ragnarsson stýrimaður www.fragtskip.123.is/ 
Hafliði Óskarsson www.togarar.is/ 
Radio Caroline www.rossrevenge.co.uk/ 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur www.ljosmyndasafnreykjavikur.is 
Siglingastofnun Íslands www.sigling.is

…og bræluÍ blíðu…

1�



20

Heimahöfn...............................................................Vopnafjörður
Útgerð....................................................................HB.grandi
Smíðaland.og.ár.......................................................Þýskaland.1��0
Skipaskrárnúmer......................................................1��
Kallmerki.................................................................tF-QL
endurbyggt..............................................................Pólland.1���.og.1���
Brúttórúmlestir........................................................���,��
Brúttótonn...............................................................1�2�,��
Burðargeta..............................................................1��0.tonn.af.uppsjávarfisk
Lengd.....................................................................��,��
Breidd.....................................................................10,�0
Dýpt.......................................................................�.��
aðalvél.(tegund.og.gerð,.aldur.vélar)...........................Wartsila.Vasa.12V.�2.Lne.12-1���
Stærð.(hö.og.KW)....................................................���0.Hö.��20.KW
Ljósavélar.tegund,.aldur,.stærðir.................................Mitsubishi.S�rZ-MDKt.�10.KW.árg.1���
togkraftur...............................................................��.tonn
ganghraði................................................................um.1�.mílur
Áhafnarfjöldi............................................................12-1�.manns.(fer.eftir.verkefnum)



21

 
Mænuskaðastofnun Íslands
Mænuskaðastofnun Íslands hlaut 800 
þúsund króna styrk til að þýða og talsetja 
sjónvarpsauglýsingu stofnunarinnar 
“strengjabrúðan” á 29 tungumál. Flestir 
Íslendingar þekkja nú til og hafa heillast af 
því mikla og óeigingjarna brautryðjendastarfi 
sem Auður Guðjónsdóttir og Mænu-
skaðastofnun Íslands hafa unnið til 
að bæta aðstæður og auka möguleika 
mænuskaðaðra í samfélaginu. Með þessu 
verkefni sem Akkur hefur ákveðið að 
styrkja vill Mænuskaðastofnun vekja okkur 
öll til umhugsunar og ekki síst þá sem 
starfa í læknavísindum, um hversu hægt 
hefur gengið á tímum mikilla tækniframfara 
að finna lækningu við mænuskaða. Með 
breyttum hugsunarhætti, framsýni og 
samstöðu þjóða heims megi sigrast á 
þessum vanda eins og svo mörgum öðrum.
 Auður Guðjónsdóttir tók á móti styrknum. 
 
Hollvinasamtök Húna II
Hollvinasamtök Húna II hlutu styrk að 
upphæð 340 þúsund krónur til að styrkja 
verklega þjálfun vélstjórnarnema við 
Verkmenntaskólann á Akureyri. Húni II  
 
 

sem er gamalt tréskip, smíðað á Akureyri 
er minnisvarði um blómlega skipasmíði 
á Akureyri um og eftir miðja síðustu öld 
og nokkurs konar fljótandi minjasafn um 
fiskiskip þess tíma, en skipið siglir nú 
með gesti um Eyjafjörð að sumarlagi. 
Vélstjórnarnemar við Verkmenntaskólann 
á Akureyri hafa undir umsjón kennara við 
skólann og yfirvélstjóra bátsins annast 
eftirlit og viðhald með vélbúnaði skipsins og 
er styrkurinn veittur til að styrkja og festa í 
sessi þessa starfsemi.
Björgvin Smári Jónatansson, fulltrúi holl-
vinasamtaka Húna II, tók við styrknum.
 
Halaleikhópurinn
 Halaleikhópurinn hlaut 300 þúsund krónur 
til að setja á svið Sjöundaá- Svartfugl í 
leikgerð Gunnars Gunnarssonar. Sýningin 
hefur hlotið frábæra dóma og leikhópnum 
til mikils sóma. Starf Halaleikhópsins er 
afar merkilegt og ekki síst fyrir þær sakir 
að þar vinna saman fatlaðir og ófatlaðir 
einstaklingar og brjóta þar múra sem 
ekki fyrir allt of löngu hefðu verið álitnir 
órjúfanlegir.
Ása Hildur Guðjónsdóttir tók við styrknum.

Íslenskar bergristur
Bjarni Kristjánsson hlaut 100 þúsund króna 
styrk til verkefnisins Íslenskar bergristur. 
Markmið verkefnisins er að skrá og greina 
bergristur á þremur stöðum á Íslandi, við 
Sörlaskjól og í Örfirisey í Reykjavík og við 
Snorraríki í Þórsmörk. Rannsókn bergrista 
mun vera nýlunda á Íslandi, en þessar 
mannvisrtarleifar eru almennt taldar bera 
vitni um mikilvæga þætti þeirra samfélaga 
sem skópu þær. Tveir staðanna eru 
bergklappir við sjó en sá þriðji er fjarri sjó 
og er talið að bergristur á þessum stöðum 
spanni uþb 250 ára sögu.

Bjarni Kristjánsson veitti styrknum viðtöku.
 
Styrkina afhenti fyrir hönd stjórnar Akks, 
Magnús Jóhannesson, ráðuneytisstjóri 
Umhverfisráðuneytisins, stjórnarformaður 
Akks. Í stjórn Akks eru ásamt Magnúsi þeir 
Helgi Laxdal og Guðmundur Ragnarsson, 
formaður VM.

Frá vinstri: Guðmundur Ragnarsson, Áslaug R. Stefánsdóttir, Ása Hildur Guðjónsdóttir, Auður Guðjónsdóttir, Björgvin Smári Jónatansson,
Bjarni Kristjánsson, Magnús Jóhannesson og Helgi Laxdal.

Úthlutun akks árið 2010

Þriðja úthlutun Akks - Styrktar og menningarsjóðs vélstjóra og vélfræðinga fór fram miðvikudaginn 21 apríl sl.
Akkur Styrktar- og menningarsjóður vélstjóra og vélfræðinga var stofnaður árið 2006, en þá ákvað stjórn Vélstjórafélags 
íslands að láta hluta af eignum sínum í sjóð sem notaður yrði til að styrkja samfélagsleg verkefni. Akkur veitir styrki til 
rannsókna, brautryðjenda- og frumkvöðlastarfs annars vegar og til menningarmála og listsköpunar hinsvegar.
Skv. reglum um sjóðinn getur sjóðstjórn ráðstafað til styrktar verkefnum á hverju ári hluta af ávöxtun sjóðsins árið á 
undan. Fyrsta úthlutun sjóðsins fór fram árið 2007. Árið 2008 varð sjóðnum erfitt eins og fleirum og því reyndist ekki 
mögulegt að úthluta úr sjóðnum á sl. ári.
Sjóðnum bárust alls 8 umsóknir nú í ár, sem eru nokkuð færri umsóknir en bárust vegna fyrri úthlutana og ákvað stjórn 
að úthluta að þessu sinni 1.540 þúsundum króna til fjögurra verkefna úr sjóðnum. Verkefnin sem styrkt eru að þessu 
sinni skiptast jafnt milli úthlutunarsviða sjóðsins eða tvö verkefni á hverju sviði. Öll verkefnin eru að mati stjórnar Akks 
vel undirbúin og líkleg til að skila samfélagi okkar árangri og því er stjórn Akks afar stolt að því að geta lagt þeim merku 
verkefnum sem nú hljóta styrk lið. Eftirfarandi aðilar hlutu styrk úr Akki í ár
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Margir einstaklingar hafa öðlast 
umtalsverða kunnáttu gegnum áralanga 
starfsreynslu í ákveðinni starfsgrein 
en ekki lokið formlegu námi. Þessir 
einstaklingar búa yfir kunnáttu sem vert 

er að skoða og meta. Raunfærni er öll sú fjölbreytta þekking 
og leikni sem einstaklingur hefur öðlast í gegnum til dæmis 
starfsreynslu, starfsnám, frístundanám, skólanám, félagsstörf og 
fjölskyldulíf. Raunfærnimat er staðfesting og mat á þessari færni 
einstaklings án tillits til þess hvar og hvernig hann öðlaðist hana.

Við raunfærnimat er litið til alls náms viðkomandi. Hugtakið 
„óformlegt nám“ er notað yfir það sem lærist utan hins formlega 
skólakerfis, til dæmis á skipulögðum námskeiðum á vinnustað 
eða hjá hinum ýmsu fræðslumiðstöðvum. Það nám er oft staðfest 
með skírteinum eða viðurkenningum um þátttöku. Það sem 
einstaklingur lærir í daglegum athöfnum sínum, til dæmis tengdum 
starfi, félagsstörfum, frítíma og fjölskyldulífi er kallað formlaust 
nám. Við hugsum ekki oft um það hve daglegt amstur okkar er 
í raun mikilvægur skóli. Líklega af því að það nám leiðir hvorki 
til vottunar eða prófskírteina. Í því námi er engin stuðningur eða 
kennsla og námsmarkmið algerlega óskilgreind, auk þess sem það 
er algerlega óskipulagt bæði í tíma eða rúmi. Þeir sem hafa útbúið 
ferilskrá vegna starfsumsóknar hafa kannski hugleitt þetta. En 
oft eru ferilskrár einungis upptalning á menntun viðkomandi og 
þeim störfum sem hann hefur gegnt og ekkert hugað að því hvaða 
sérstöku þekkingu og færni viðkomandi öðlaðist og þjálfaðist í, í 
fyrri störfum og námi. Færnimappa er náskyld ferilskrá nema að 
þar kortleggur viðkomandi eigin reynslu og þekkingu til að átta 
sig betur á því hvað hann hefur fram að færa í leik og starfi. Gerð 
færnimöppu ætti að mínu mati að kenna í skólum. 

Þegar um er að ræða ákveðið starfsnám, eins og vélvirkjun 
eða vélstjórn, gengur raunfærnimatið út á að meta og staðfesta 
raunverulega leikni viðkomandi við að leysa þau störf sem unnin 
eru í starfsgreininni og þekkingu hans á námsefni greinarinnar. 
Raunfærnimat er því á engan hátt gjaldfelling á námi, heldur er 
það matsferill þar sem þátttakendur fara í gegnum sameiginlegt 
matsferli, svo matið verði einsleitt, þar sem kunnátta þeirra er 
staðfest og það metið hvort hún jafngildi námsáfanga. Ef svo er, 
kemur það til styttingar á námi og viðkomandi þarf ekki að sitja 
námsáfanga þar sem hann lærir ekkert nýtt. 
Í flestum tilfellum þarf sá sem fer í raunfærnimat að ljúka 
einhverjum námsáföngum, áður en hann fer í lokapróf. Þá er unnin 
námsáætlun sem nemandinn getur farið eftir. Þar er kannski veiki 
hluti ferilsins. Skólakerfið á erfitt með að bjóða sérlausnir vegna 
þess hve kostnaðarsamar þær geta verið, sérstaklega nú á tímum 
niðurskurðar. En þá má líta til möguleika eins og fjarnáms eða 
námskeiða fræðslumiðstöðva. Í tilfelli málmiðnaðarmanna og 
vélstjóra væru það helst námskeið IÐUNNAR.

Fyrir þá sem starfa í málmiðnaði eða við vélstjórn og hafa ekki 
lokið námi sínu að fullu, eða gætu hugsað sér að bæta við sig 
réttindum, er raunfærnimat góð leið til að fá starfsreynsluna 
metna svo einungis þurfi að sækja það nám sem viðkomandi þarf 
á að halda til þess að ljúka náminu eða öðlast aukin réttindi.

Halldór.arnar.guðmundsson
Kjara- og menntasviði VM

launahækkanir í júní
Samkvæmt kjarasamningi VM við SA, Orkuveitu 

Reykjavíkur, HS-Orku hf, Norðurorku, Faxaflóahafnir 

og ALCAN (ÍSAL) hækka laun um 2,5 % frá 1. júní 2010. 

Samkvæmt kjarasamningi VM við Landsvirkjun og Orkubú 

vestfjarða hækka laun um 11.000 kr. frá 1. júní 2010.

Umhverfisvæn ending og gæði...

E.M ehf
Hólmaslóð 2
101 Reykjavík
Sími 568-7788
http://www.em.is
info@em.is

Sýrulaus ryðleysir
Tekur aðeins ryð
Engin eiturefni

Engar varnaðarmerkingar
Skaðar ekki málma
Efnið er ekki ætandi

Efnið endist lengi
Skaðar ekki plast eða gúmmí

Brotnar niður í náttúrunni

Forvarnarefni á málma
Íblöndunarefni

Hreinsiefni
Ryðleysiefni

Ryðumbreytir
Tæringarvarnarfeiti

Lausnir á tæringarvandamálum!

Ryðlosun E.M ehf
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 skýr stefna og vinnureglur
Það er mikilvægt að hafa skýra stefnu og vinnureglur varðandi 
fjarvistir úr vinnu. Starfsmaðurinn þarf að  vita við hvern hann á 
að hafa samband, hvernig má og á að hafa samband (t.d. símtal, 
eða tölvupóstur , SMS) og fyrirvara á tilkynningu um  fjarvist. 
Það þarf einnig að vera ljóst hvenær krafist er læknisvottorðs 
og hvernig tekið er á tíðum veikindafjarvistum. Sanngirni 
og  samræmi eru mikilvæg. 

 stuðningur
Það er mikilvægt að sýna starfsmanni stuðning ef hann þarf að 
vera lengur en einn til tvo daga frá vinnu vegna veikinda.  Hringdu 
og kannaðu hvort vinnustaðurinn getur gert eitthvað. Láttu 
starfsmanninn vita að hans er saknað. Flestir eru viðkvæmari en 
ella  þegar þeir eru veikir eða slasaðir, það er mikilvægt að sýna 
jákvæðan stuðning. Ef einstaklingurinn finnur jákvæða strauma 
frá  vinnustaðnum langar hann fyrr að fara aftur í vinnuna.

 Góð stjórnun
Það þarf að hvetja verkstjóra og aðra stjórnendur til að viðhafa 
góða stjórnun þegar kemur að veikindafjarvistum. Þeir sem  sýna 
starfsmönnum skilning, stuðning og traust ná betri árangri en þeir 
sem hugsa bara um framleiðnina. Vænlegasta leiðin til árangurs 
er  ekki sú sem einblínir á tapaðan vinnutíma starfsmannsins.

 svigrúm
Svigrúm til fjarveru, án þess að um veikindi sé að ræða, þarf 
að vera til staðar.  Það er æskilegt að bjóða starfsmönnum  
sveigjanlegt vinnufyrirkomulag ef það er mögulegt.  Fólki er 
mikilvægt að geta viðhaldið jafnvægi í einkalífi sínu án þess 
að þurfa að  tilkynna sig veikt. T.d. hafa rannsóknir sýnt að 
veikindafjarvistir aukast þegar frí er í skólum og foreldraskyldur 
og vinnuskyldur  takast á um tíma fólks. Ef hægt er, má leysa þetta 
með því að gefa fólki færi á að vinna heima þegar vetrarfí eða 
starfsdagar eru í  skólum. Þannig geta foreldrar haft auga með 
börnunum á sama tíma og þeir sinna starfi sínu.

 Jákvætt starfsumhverfi
Það eru meiri líkur á að starfsmaður sé oftar frá vinnu vegna 
veikinda ef honum líður ekki vel í vinnunni.    Vinnustaður þar sem 
hlustað er á starfsmanninn, vinnuálag er viðeigandi og sanngjarnt 
og stuðningur er frá yfirmönnum og samstarfsfólki  stuðlar að 
vellíðan í vinnunni.  Þegar fólki líður vel í vinnunni vill það vera þar.

 hreinskilni og skilningur
Starfsmaður sem upplifir óöryggi í vinnu er oftar frá vegna 
veikinda  en sá sem er öruggur í starfi. Ef  raunveruleg ástæða er 
fyrir óöryggi um starf starfsmanns, þarf að ræða það við hann af 
hreinskilni og skilningi.

 Góður starfsandi
Ágreiningur milli starfsmanna eða starfsmanna og yfirmanna er 
skaðlegur ef ekki er tekið á honum strax og af festu.  Hann getur 
leitt til aukinna fjarvista og streitu á vinnustað og verður flókari 
og dýrari eftir því sem hann nær að búa um sig lengur.  Ekki leyfa 
togstreitu að eyðileggja starfsandann.

 hrós og umbun
Láttu starfsmanninn vita að vinna hans er metin. Starfmaður sem 
veit að hann skilar góðu verki er ánægður í vinnunni og  það getur 
haft áhrif á fjarvistir og marga aðra þætti sem varða vellíðan og 
árangur í vinnu.

 sveigjanleiki
Það er mikilvægt að gefa kost á aðlögun (á vinnuskyldu og 
vinnutíma) að vinnugetu ef hún er skert tímabundið . Það er líka 
mikilvægt að sýna skilning ef einstaklingur þarf að „skreppa“ frá 
skamma stund vegna viðtals við sálfræðing eða lækni.  Ef mikið 
mál er  gert úr slíku er eins líklegt að næst þegar starfsmaðurinn 
þarf að hitta meðferðaraðila tilkynni hann sig veikan til að losna 
við  óþægindi.

 fjarvistarstefna og vinnuferli
Það er mikilvægt að fylgja fjarvistastefnu og samræmdu vinnuferli  
sem henni tengjast fast eftir. Það  þarf að vera skilningur og 
sveigjanleiki, en starfsfókið þarf að skilja að ef það misnotar 
kerfið þá fylgja því afleiðingar. Ef um er að  ræða reglubundnar 
og/eða tíðar fjarvistir þarf að taka á því fljótt, á sanngjarnan hátt 
og samkvæmt vinnureglum. 

Höf: Gabrielle Lis, 08 December 2009, RTWMatters . Af vefnum 
www.rtwmatters.com

Áður birt í ársriti um starfsendurhæfingu

Fyrirtæki sem vilja draga úr fjarvistum vegna veikinda  geta nýtt sér reynslu  
og þekkingu annarra í þessum efnum. Eftirfarandi tíu ráð hafa reynst best:



Sæll Jói Gísla.
Mér barst sú harmafregn að þú 
lærimeistari minn værir látinn. 
Ég var þá staddur í þurrkví í 
Fredricia og hvar annar staðar en 
í því landi sem þú unnir.
Það er dapurt að ég þurfi að 
skrifa bréf til þín þar sem enginn 
er viðtakandinn. Það er dapurt að 
fá ekki símtal þar sem enginn Jói 
Gísla er. Það er dapurt að hringja 
í þig og enginn svarar. Ég sem 

hélt að þú ættir þér 9 líf en kannski voru þau öll uppurin.
Þú varst umdeildur sem vélstjóri en tókst vel á móti nýliðum og 
leiðbeindir. Þú varst aldrei betri en með nýútskrifaða þér við hlið. 
Þú tókst á móti mér blautum á bak við eyrun og mótaðir. Þú hélst 
tryggð við mig og skapaðir. Þú gafst mér tækifæri og efldir.
 Þú varst fjölskyldu minni afar kær. Nefndi eitt sinn við þig að 
senda yngri stelpuna í sveit og daginn eftir varst þú búinn að 
redda því, hún fór til Sigmundar í Syðra Langholti.
Ein er sú glíma Jói sem okkur tókst ekki að útkljá. Hvernig voruð 

þið skild þú og Ingibjörg mín? Þú varst snillingur í ættfræði og 
höfðu fáir við þér í þeim efnum.
Þú varst í góðu sambandi við þá bændur í Hreppunum og nefndi ég 
eitt sinn við þig að gaman væri að fara með þér í Hrunarétt. Það var 
við manninn mælt að ég mætti ásamt þér í réttir þar sem þú varst 
hrókur alls fagnaðar og minntir oft á sögurnar sem ég heyrði af þér 
á unga aldri til sjós. Þá rifjast upp sagan þegar þú veltir síldartunnu 
eftir öllu Strikinu að kránni Exalon og gafst vertinum hana. Sagan 
segir að allir Íslendingar hafi fengið frítt að drekka í langan tíma á 
eftir. En þessi saga er uppspuni, er það ekki?
 Kæri Jói Gísla við í minni fjölskyldu hugsum til þín með miklum 
söknuði. Aldrei koma þessi orð þegar Ingibjörg mín svarar í 
símann “sæl elskan hvernig hafið þið það“ það verður aldrei neinn 
annar Jói Gísla, þín er sárt saknað meistari.
 Doddý þinn maður var allra. Hafðu þökk fyrir að vera með Jóa 
Gísla öll þessi ár. Þú átt ekki síst heiður af því starfi sem Jói 
sinnti. Þú stóðst alltaf við bakið á honum.
 Fjölskyldu og öðrum aðstandendum votta ég mína dýpstu samúð.
Sæll að sinni kæri vinur.

Kveðja, Valdimar Jóhannsson

Á stjórnarfundi VM þann 26. maí sl. ákvað stjórn VM að styrkja 

Fjölskylduhjálp Íslands um 1,2 milljónir króna. Styrkurinn felur 

í sér að kaupa eitt merki í söfnunarverkefni Hönd í Hönd fyrir 

hvern félagsmann en merkið kostar 300 kr. stk.

Verða merkin send með næsta Tímariti VM til allra félagsmanna 

VM eða 4.000 merki.

Guðmundur Ragnarsson formaður VM afhenti Ásgerði Jónu, 

forstöðukonu Fjölskylduhjálparinnar, gjafabréf í dag. Gjafabréfið 

er 1.200.000 kr. að gjöf til Fjölskylduhjálpar Íslands.

„Aukningin er mjög mikil hjá okkur, við sjáum ekkert fyrir endann 

á því,“ segir Ásgerður Jóna. Síðasta úthlutun verður þann 30. 

júní. Eftir það fer Fjölskylduhjálp Íslands í sumarfrí. „Við opnum 

aftur 18. ágúst og vonum að peningarnir okkar dugi til að halda 

þetta út fram að áramótum. Það er mikið að gera hjá okkur. Í 

dag komu 450 fjölskyldur en hver fjölskylda samanstendur að 

meðaltali af 2,7 manns. Þetta er því heilmargt fólk og við höfum 

alltaf þörf fyrir stuðning þeirra sem geta hjálpað til. Við erum 

mjög þakklát VM fyrir þeirra framlag.“

Fjölskylduhjálpin opnaði nýverið vefsíðuna 

www.fjolskylduhjalpin.net.

Þar getur almenningur styrkt félagið, m.a. með því að fá sms 

einu sinni í mánuði í símann sinn og styrkja um hundrað krónur 

á mánuði.

„Einstaklingarnir sem leita til okkar eru margir meðlimir í 

verkalýðsfélögunum. Við aðstoðum félagsmenn verkalýðs-

félaganna og erum ákaflega þakklát VM að styðja okkur í því.“

Bjarni Sveinbjörnsson2�



Á sjómannadaginn þann 6. júní sl. veitti VM og Tryggingamiðstöðin 
hf Neistann í sautjánda sinn. Neistinn er viðurkenning fyrir 
fyrirmyndar yfirvélstjórastörf og hlaut Bjarni Sveinbjörnsson 
Neistann í ár, fyrir yfirvélstjórastörf til fyrirmyndar á Árna 
Friðrikssyni RE 200.

Bjarni er fæddur í sandgerð árið 1947. Sonur hjónanna Sveinbjörns 
Berentssonar og Hólmfríðar Björnsdóttir .
Bjarni lauk 4. stigi Vélskóla Íslands árið 1969 og tók sveinspróf í 
vélvirkjun árið 1984. Bjarni lauk einnig námi í verkstæðistækni í 
Volvo Tekniska Institut í Gautaborg árið 1974.

Bjarni hefur starfað sem vélstjóri á ýmsum skipum. Frá árinu 1976 
hefur hann starfað sem vélstjóri á skipum Hafrannsóknarstofnunar, 
um tíma sem yfirvélstjóri á Bjarna Sæmundssyni RE 30 og yfirvélstjóri 
á Árna Friðrikssyni frá því skipið var smíðað árið 2000.

Við val á viðtakanda er m.a. lagt til grundvallar ástand skoðunar-
skylds vélbúnaðar um borð, ástand öryggis- og viðvörunarbúnaðar, 
rekstur á vélbúnaði skipsins og umgengni í vélarúmum.
Leitað var umsagnar skoðunarstofa og flokkunarfélaga, en á 
milli 80 og 90% af öllum skoðunarskyldum búnaði um borð er á 
ábyrgðarsviði yfirvélstjórans.

Yfirvélstjórinn er einnig sá eini í áhöfninni sem getur fengið heimild 
flokkunarfélaga til þess að ljúka fullnaðarskoðun á tilgreindum 
skipsbúnaði án þess að kvaddur sé til fulltrúi frá flokkunarfélagi.

Búnaðurinn sem er utan ábyrgðarsviðs yfirvélstjórans, er 
annað hvort færður í land til eftirlits eða að skoðunarmenn 
flokkunarfélaga eða skoðunarstofa skoða hann um borð innan 
ákveðinna tímamarka.

Tilgangur viðurkenningarinnar er að vekja athygli á hversu 
þýðingarmikið og krefjandi starf yfirvélstjórans er og um leið að veita 
þeim sem skara fram úr, viðurkenningu fyrir fyrirmyndarstörf.

heiðranir á sjómannadaginn
Úr röðum vélstjóra var það Guðfinnur Hólm Pétursson sem VM 
tilnefndi til heiðrunar.
Guðfinnur nam rennismíði í Vélmiðjunni Héðni hf 1946-50, lauk 
vélstjóraprófi í Vélskólanum í Reykjavík 1952 og rafmagnsdeild 
1953. Hann var vélstjóri hjá Eimskipafélagi Íslands hf. til 1989. 
Yfirvélstjóri á ms. Írafossi til 1981 og á ms. Laxfossi til 1983 er hann 
sótti nýjan Lagarfoss og var á honum til ársins 1989.
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Sjómannadagurinn í Vestmannaeyjum hefur verið haldinn hátíðlegur frá því árið 
1940. Hann er haldinn fyrstu helgina í júní ár hvert, hátíðahöld standa yfir í tvo daga, 
laugardag og sunnudag. Á síðustu árum hefur föstudeginum einnig verið bætt við. 

Hátíðarhöldin fóru vel fram í blíðskapar veðri 4-6 júní s.l. Á laugardeginum var 
dagskrá í Friðarhöfn að venju þar sem var boðið uppá koddaslag, róðrakeppni, skák, 
leiktæki fyrir börnin o.fl. Á sunnudeginum var hátíðardagskrá á Stakkgerðistúni þar 
sem sjómenn voru heiðraðir fyrir unninn störf og veitt verðlaun fyrir þær keppnir sem 
haldnar voru um helgina.

Á föstudeginum var haldið fótboltamót þar sem áhafnir skipa keppa. Á hátíðinni nú ár 
vakti nærvera fjölmargra mótorhjóla athygli, en þau eru yfir 200 í Vestmannaeyjum.
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Bjartari horfur í efnahag heimsins og veikt gengi krónunnar hafa 
jákvæð áhrif á útflutnings- og samkeppnisgreinarnar en mikil 
skuldsetning takmarkar þó mögleika margra fyrirtækja innan 
þeirra raða til frekari vaxtar og atvinnusköpunar. Hagdeildin spáir 
því að landsframleiðslan dagist saman um 4,8 % í ár, sem sem er 
ívíð minna en gert var ráð fyrir í febrúar, en undir lok þessa árs 
verði botni niðursveiflunar náð og hægur viðsnúningur hefjist. 
Næstu árin verði svo hægur hagvöxtur, 2,3% á næsta ári, 2,8% 
árið 2012 og 2,6% á árinu 2013.

Þessi spá byggir á þeirri forsendu að fyrirhugaðar stór-
framkvæmdir í atvinnulífinu komist á skrið á næsta ári og auki 
verulega á atvinnuvegafjárfestinguna næstu tvö árin. Eigi það 
að ganga eftir er nauðsynlegt að tryggja aðgengi að erlendum 
lánsfjármörkuðum með því að eyða óvissu og skapa traust. Það 
gerist ekki nema okkur takist að ljúka Icesave deilunni. Slæm 
staða hins opinbera veldur samdrætti í opinberum fjárfestinum allt 
spátímabilið, til ársins 2013 og gengið er út frá því að stjórnvöld 
muni áfram vinna samkvæmt þeirri efnahagsáætlun sem sett 
hefur verið fram í samvinnu við AGS og byggir á umtalsverðum 
samdrætti í opinberum fjármálum næstu árin. Þá er gert ráð fyrir 
litlum umsvifum í íbúðabyggingum á tímabilinu. 

Ráðstöfunartekjur heimilanna hafa dregist mikið saman síðastliðin 
tvö ár í kjölfar atvinnuleysis, launalækkana, styttri vinnutíma, 
skattahækkana og lækkunar á bótum almannatrygginga auk 
þess sem þrálát verðbólga hefur dregið enn frekar úr kaupmætti. 
Kaupmáttur ráðstöfunartekna dróst í heildina saman um tæplega 
fimmtung (18%) í fyrra og útlit fyrir um 12% samdrátt á yfirstandandi 
ári. Næstu þrjú árin er reiknað með fremur litlum breytingum á 
kaupmætti ráðstöfunartekna og gera má ráð fyrir að í lok spátímans 
verði hann svipaður og árið 2003 og kaupgeta almennings þá svipuð 
og áratug áður. 

Eftir tveggja ára samdrátt gerum við ráð fyrir lítilsháttar vexti í 
einkaneyslu á þessu ári, tæpu 1%, sem er breyting frá fyrir spá þar 
sem gert var ráð fyrir nokkurum samdrætti. Ástæður þessa eru 
fyrst og fremst þær að atvinnuleysi hefur reynst ívið minna en áður 
var spáð og sömuleiðs má ætla að aðgerðir til að létta greiðslubyrði 
heimila hafa aukið svigrúm þeirra til neyslu að einhverju marki. 
Næstu árin fara heimilin sér hægt og er gert ráð fyrir hægum vexti 
einkaneyslunar til ársins 2013. 

Endurskoðuð hagspá hagdeildar ASÍ gerir ráð fyrir heldur minni samdrætti í efnahagslífinu þó 

enn sé staðan erfið og svigrúm heimila og fyrirtækja mjög takmarkað. Atvinnuástandið er erfitt 

og áfram útlit fyrir mikið atvinnuleysi næstu misserin þó horfurnar séu heldur betri en hagdeildin 

gerði ráð fyrir í febrúarspá sinni. Mikilvægt er að hraða endurreisn atvinnulífsins og fjölga nýjum 

störfum. Þá er brýnt að hraða eins og kostur er þeirri endurskipulagningu á fjárhag fyrirtækja 

og heimila sem nauðsynleg er í kjölfar efnahagshrunsins. Dragist það á langinn er hætta á að 

atvinnuleysi verði þrálátur vandi til lengri tíma með þeim vondu afleiðingum sem það hefur fyrir 

einstaklinga og samfélagið allt. 

Áætlun Spá Spá Spá

Hlutfallsleg breyting 2009 2010 2011 2012 2013
Einkaneysla -14.6 0.9 2.4 2.6 2.2
Samneysla -3.0 -3.6 -3.0 -3.5 -3.5
Fjármunamyndun -49.9 -11.9 42.4 26.8 -3.1

-54.2 2.4 67.3 34.8 -3.3
-55.7 -24.2 9.9 8.0 2.0
-28.9 -33.6 -15.7 -7.0 -7.0

-20.1 -1.5 5.4 5.3 -0.1
Útflutningur 6.2 -3.1 1.4 2.7 7.7
Innflutningur -24.0 1.0 8.2 9.0 2.2

-6.5 -4.8 2.3 2.8 2.6
1 12.0 5.7 3.1 2.4 2.1

Atvinnuleysi 2 8.0 9.6 9.2 8.0 6.9
Gengisvísitala 3 223 225 223 219 214

4 -3.3 0.1 -3.0 -6.7 -4.3
1

2

3

4



Verðbólga hefur farið lækkandi en er þó ennþá hærri en spá 
hagdeildar frá því í febrúar gerði ráð fyrir þrátt fyrir nokkra styrkingu 
krónunnar það sem af árinu. Verðbólga í helstu viðskiptalöndum 
okkar er lítil og spár gera almennt ráð fyrir stöðugu verðlagi næstu 
misserin. Þrýstingur á verðlag innfluttra vara ætti því ekki að auka 
innlenda verðbólgu í bráð auk þess sem takmörkuð eftirspurn ætti 
að halda aftur af verðhækkunum. Hagdeildin spáir því að verðlag 
verði að meðaltali 5,7% hærra á þessu ári en í fyrra, áfram dragi 
úr verðhækkunum og undir lok árs verði verðbólga komin niður 
undir 3,3%. Á næsta ári er gert ráð fyrir að verðlag hækki um 
ríflega 3% og síðan u.þ.b. 2% – 2,5% á ári 2012 og 2013. Gert er 
ráð fyrir að Seðlabankinn muni smám saman draga úr peningalegu 
aðhaldi þannig að vextir lækki og að létt verði á gjaldeyrishöftunum 
í áföngum. Gengi krónunnar verður áfram veikt en reiknað sé með 
lítilsháttar styrkingu á spátímanum. 

Miklar breytingar hafa átt sér stað á vinnumarkaði undanfarin tvö 
ár, fjölmörg störf hafa tapast varanlega, atvinnuþátttaka hefur 
dregist saman og vinnutími styst. Atvinnuástandið verður áfram 
slæmt næstu árin þó nú sé útlitið heldur betra en gert var ráð fyrir 
í febrúarspá hagdeildar. Skárri staða skýrist m.a. af því að fleiri 
hafa dregið sig út af vinnumarkaði en áætlað var. Þannig hefur 
fremur dregið úr framboði á vinnuafli en að störfum hafi fjölgað. 

Nú þegar hafa um 9.000 manns verið án atvinnu í hálft ár eða 
lengur og sá hópur fer ört stækkandi. Verði ekki með markvissum 
hætti unnið bug á þessum vanda er hætta á að hærra varanlegt 
atvinnuleysi en áður hefur þekkst hér á landi festi sig í sessi. 
Hagdeildin spáir því að atvinnuleysi verði 9,6% á yfirstandandi 
ári sem jafngildir því að um 16.000 manns verði að meðaltali án 
atvinnu. Við gerum ráð fyrir að atvinnuleysi nái hámarki í upphafi 
næsta árs en þá taki hægt að draga úr því og atvinnuleysið verði 
komið niður undir 7% á árinu 2013. 
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