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Mikil umræða hefur verið í þjóðfélaginu um öll þau 

vandamál sem að okkur steðja og um það sem komið 

hefur fram sem betur hefði mátt fara. Hafa margir stigið 

fram á völlinn og viljað breyta öllu, ekki seinna en í 

gær. Það er farinn að læðast að mér sá grunur að það 

sé komið svo margt í umræðuna, að erfitt sé orðið að 

átta sig á því hvað eru forgangsverkefni og hvað má 

bíða til að laga að fenginni reynslu eftir á. Ég tel það 

vera orðið nauðsynlegt að stoppa aðeins við og fara 

að forgangsraða þeim verkefnunum sem mest kallar á 

að leysa. Taka þau verkefni sem verður að leysa til að 

koma hjólunum af stað í atvinnulífinu og koma vonar og 

bjartsýnisneista að hjá almenningi sem fyrst. Ýmislegt 

sem okkur hefur orðið ljóst að betur hefði mátt fara og 

verður að breyta, þarf að vinna af yfirvegun svo menn 

geri ekki mistök með ófyrirsjáanlegu tjóni, sem skaðar 

okkur enn meira vegna þess að menn fóru fram úr sér í 

endurbótunum.

Verkefnin eru endalaus eins og málalistinn er í dag, 

lausnir á vandamálum einn mánuð fram í tíman virðist 

vera okkur miklu meira en nóg. Þess vegna verða 

hinir ýmsu populistar sem ekki geta beðið með að 

eyrnamerkja sér málefni, að bíða og reyna frekar að 

hafa skoðun og tillögur að lausnum á þeim bráðavanda 

sem þarf að leysa sem fyrst. En það er svo furðulegt, að 

þá þegja þeir hinir sömu, þunnu hljóði og hafa ekkert til 

málanna að leggja.

Þó ég hafi ætlað að skrifa um allt annað í þessum 

pistli en það sem ég er að setja á blað núna, þá eru 

vandamálin svo brýn og þörf á lausnum, að það víkur 

fyrir öllu öðru. Í dag erum við Íslendingar komnir í þá 

stöðu að stór hluti fjölskyldna í landinu nær ekki endum 

saman um næstu mánaðarmót og framtíðarsýnin er sú, 

að staða þeirra á bara eftir að versna. Það finna allir 

fyrir vanmætti sínum gagnvart þessu og fáir virðast 

sjá raunhæfa lausn í sjónmáli. Það vantar foringja 

með kjark til að taka ákvarðanir og setja stefnuna á 

einhverjar lausnir. Þó sú leið sem verður fyrir valinu, 

verði ekki öllum til góðs þá er það allavega það sem allir 

eru að bíða og kalla eftir.

�



Forgangsröðum verkefnum
Kjarkinn þarf líka að sýna í þeirri forgangsröðun sem 

ég talaði um. Ýmislegt hafði þróast í ákveðna átt eins 

og stefnan var fyrir hrun, sem er kannski ekki þörf á 

núna og annað sem var ekki „inn„ og sat á hakanum, 

þarf að efla þó það bitni á einhverjum. Þó ég tali um 

að nauðsynlegt sé að einbeita sér að því að leysa 

brýnasta vandann og leggja grunn að öðru sem við 

leysum síðar, þá er það jafn nauðsynlegt að við höfum 

framtíðarsýnina í lagi og markmiðin skýr. Eftir þá 

reynslu sem þessi þjóð hefur fengið að reyna er það trú 

mín og von að þeir stjórnamálamenn sem ætla að fara 

fram með fallega frasa um réttlátt og sanngjarnt samfélag 

á kosningafundum, án þess að standa við það, verði fljótt 

atvinnulausir á þeim vettvangi.

Ég verð að viðurkenna að allar þær lausnir sem settar 

hafa verið fram rugla mig í ríminu því alltaf endar þetta 

þannig að ef tala á í raunhæfum lausnum og málin eru 

skoðuð nánar, þá er alltaf einhver leiðinda reikningur 

sem fylgir með í dæminu. Ég er hinsvegar orðinn þeirrar 

skoðunar að sársaukafull ákvörðun og stefna fyrir suma 

í þeim bráðaverkefnum sem bíða okkar er betra en 

stefnuleysið og biðin.

Auðvitað ætti ég að vera með bjartsýnt innlegg og setja 

fram bjartsýna frasa um bjarta framtíð lands og þjóðar. 

Hef hinsvegar ákveðið að láta raunsæið ráða og þá blasir 

við mikill bráðavandi heimila og fyrirtækja sem verður 

að finna lausn á hið bráðasta, ekki seinna en í gær.

Það er eins með félagið okkar VM, eins og samfélagið 

og einstaklingana að sú framtíðarsýn sem við höfðum 

2007 hefur breyst talsvert, þess vegna  höfum við þurft 

að sinna verkefnum og vandamálum sem fylgt hafa 

hruninu og þurft að ýta  öðru til hliðar. Hins vegar hefur 

verið keyrt inn á nýjar leiðir hjá VM og mörkuð skýr 

stefna t.d. í orlofsmálunum og þeirri framtíðarsýn að eitt 

öflugt landsfélag allra í vél- og málmtækni, þjóni ykkar 

hagsmunum best sem við þessar faggreinar starfa.
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Lagt var af stað frá Reykjavík klukkan 9 og ekið 

sem leið lá um Reykjanesbraut og Grindavíkurveg 

til Reykjanesvirkjunar. Þar var virkjunin skoðuð 

með leiðsögn. Að heimsókn lokinni var svo ekið til 

baka og stansað við Bláa Lónið þar sem snæddur 

var hádegisverður. Síðan var ekið um Grindavík og 

eftir sunnanverðum Reykjanesskaga um Krýsuvík, 

Herdísarvík og Selvog. Síðan var ekið um svæðið 

á Hellisheiðavirkjun, og hún skoðuð úr bílunum.  

Að lokum var haldið í kaffistopp í Skíðaskálanum í 

Hveradölum. Eftir kaffistoppið var haldið heim á leið 

til Reykjavíkur með ánægða ferðalanga.

Til stendur að VM haldi þessari hefð áfram og farið 

verði árlega í ferðir sem þessar.

�
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Goðafoss er annað tveggja stærstu gáma-

skipa sem Íslendingar hafa átt, smíðað 

í Örskovs shipyard í Frederikshavn í 

Danmörku árið 1995, 14.664 brt og 17.042 

dwt að stærð og getur flutt 1457 gáma-

einingar (teu´s). Það er 165,6 metrar á 

lengd, hámarksbreidd er 28,6 metrar og 

dýpt 12 metrar. Aðalvél skipsins er hæggeng 

Kawasaki-MAN B&W 7S60MC, sjö strokka 

krosshaus díeselvél sem brennir þungaolíu, 

14.800 KW við 109 sn/mín eða 20.170 

hestöfl sem nægja til að koma skipinu í 

yfir 20 sjómílna hraða á klukkustund og 

eldsneytiseyðslan er 56,5 tonn af 380 Cst 

svartolíu, með lágu brennisteinsinnihaldi, 

á sólarhring. Ljósavélar eru þrjár af MaK 

20M gerð og framleiða allt að 3580 KW 

út á skipsnetið auk þess sem ásrafali við 

aðalvél getur gefið 2000 KW út á netið. 13 

manna áhöfn er á skipinu.

Til samanburðar má geta þess að fyrsta 

gámaskip sem ég starfaði á og eitt fyrsta 

gámaskip Íslendinga var Bakkafoss (II) 

sem gat flutt 146 teu´s. Það skip var 2725 

Brt og 102 metrar á lengd með 3200 

hestafla MAK 8M551 og 22 manna áhöfn. 

 

Flestir í áhöfn Goðafoss sigla aðeins hálft 

árið, fara eina til tvær ferðir í einu og síðan í 

landi annan eins tíma. Venjulega vinna þeir á 

fullu á meðan skipið er í Reykjavík og þannig 

mætti ég báðum yfirvélstjórum skipsins er 

ég mætti um borð, þeim Gunnari Ólafssyni 

og Inga Þóri Gunnarssyni. Ég þekkti þá báða 

frá gamalli tíð, kynntist Inga í Vélskólanum, 

en Gunnari vegna fyrri starfa hans hjá 

Eimskip. Þá var Þórir dagmaður einnig mér 

Geturðu farið eina ferð á Goðafossi á 
fimmtudaginn? Ég var að ljúka síðustu 
vöktunum mínum hjá Orkuveitunni fyrir 
sumarleyfi þegar síminn hringdi og fulltrúi 
í starfsmannahaldi Eimskips bað mig að 

fara ferð á einu af skipum félagsins. Sjálf hafði ég ekkert 
á móti því að fara á sjóinn í skamman tíma. Ég var farin 

að finna fyrir getuleysi í því starfi sem ég hafði menntað 
mig í eftir fleiri ár í stjórnstöð án beinnar snertingar við 
starfið og hafði því látið vita af áhuga mínum á að skreppa 
til sjós í nokkrar vikur í sumarleyfinu. Núna kom tækifærið 
eftir að vélstjóri á Goðafossi hafði forfallast vegna 
veikinda og ég var mætt um borð í skipið þar sem það 
lá í Sundahöfn með pokann minn fimmtudaginn 30. júlí. 

Hreinlæti er í hávegum haft í vélarúminu
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gamalkunnur eftir margra áratuga störf hjá 

félaginu. Rafvirkinn, Flosi Óskarsson var 

mér aftur á móti ókunnur í upphafi ferðar 

þar sem hann hóf störf hjá félaginu eftir 

að ég hætti þar fyrir tveimur áratugum.

Hann reyndist vera hæglátur maður sem 

virtist læðast með veggjum en læddi frá sér 

bröndurum þegar enginn átti von á þeim, á 

sama afmælisdag og ég og er örvhentur að 

auki eins og reyndar Gunnar yfirvélstjóri. 

Aðbúnaður um borð er til fyrirmyndar. Allir 

eru í sérherbergjum með baði, reyndar 

eru salernin um borð nokkrum fleiri en 

áhafnarmeðlimir eða yfir tuttugu. Allir 

áhafnarmeðlimir eru með ísskáp, útvarp og 

gervihnattasjónvarp í herbergjum sínum 

þannig að hægt er að horfa á íslenskt 

sjónvarp hvar sem er á hafinu. Þá er 

skipið í stöðugu netsambandi og ávallt 

hægt að hringja heim til fjölskyldunnar og 

hugurinn ber mig aftur til unglingsáranna 

þegar ég var að byrja til sjós á togara, átta 

manns þurftu að hírast í sama gluggalausa 

lúkarnum og tveir tugir manna þurftu að 

deila sama salerninu og einungis heimilt 

að fara í sturtu á heimleiðinni og ef þurfti 

að hringja í land hlustaði hálfur flotinn á 

samtalið sem var að auki rándýrt. Sjálf var 

ég með sambyggða setustofu og skrifstofu 

auk svefnherbergis með tvíbreiðu rúmi og 

baðherbergi en íbúðir yfirvélstjóra og 1. 

vélstjóra eru svipaðar að stærð og gerð.

Haldið var frá Reykjavík eftir hádegi á 

fimmtudegi áleiðis til Reyðarfjarðar. Nóg 

var að læra í stóru vélarúminu og ég fann 

fyrir ákveðnum vanmætti eftir að hafa ekki 

verið til sjós í nokkur ár. Fyrir bragðið 

ítrekaði ég oft sömu spurningarnar og fékk 

ávallt sömu svörin og Ingi yfirvélstjóri 

reyndi að sýna mér þolinmæði. Þá bættist 

byrjendafræðslan við á fyrsta degi, því 

öryggismál skipverja eru loksins orðin 

móðins eftir margar aldir af slæmri 

reynslu Íslendinga af sjóslysum. Það dró 

ekki úr áhuganum á öryggismálum að 

meðal háseta var einn sem hafði lent í 

sjónum er Dísarfell fórst á milli Íslands 

og Færeyja árið 1997 og allir nema tveir 

skipverjar björguðust. Nú þurfti ég að 

skoða allt og prófa, þar á meðal plássið 

mitt í björgunarbátnum ef illa skyldi fara. 

Ég verð að viðurkenna að þar sem ég 

hafði fengið mér sæti í björgunarbátnum 

og spennt á mig öryggisbúnaðinn fyrir 

hugsanlega sleppingu, fann ég fyrir inni-

lokunarkennd og gat auðveldlega ímyndað 

mér hvernig það væri að þurfa að treysta 

á bátinn fullan af illa höldnu og slösuðu 

fólki við verstu aðstæður. Það var ekki góð 

tilfinning, en hvað gerir maður ekki til að 

halda lífinu ef skipið ferst?

Hið tvöfalda vélarlið Goðafoss þar sem fjórir menn eru um borð í hverri 
ferð. Aftari röð frá vinstri Flosi Óskarsson rafvirki, Þórir Magnússon 
dagmaður í vél, Einar Björnsson 1. vélstjóri, Hörður Másson 1. vélstjóri 

og Eymundur Kristjánsson dagmaður í vél. Sitjandi fyrir framan þá eru 
yfirvélstjórarnir Ingi Þórir Gunnarsson og Gunnar Ólafsson. Á myndina 
vantar Ægi Þór Ægisson rafvirkja.

Yfirvélstjórinn við stjórnpúlt aðalvélar



Fyrsta höfnin var Reyðarfjörður, síðan 

Þórshöfn í Færeyjum, þá Rotterdam. Ég fór 

smám saman að kynnast skipi og áhöfn og 

ekki síst því að sinn er siður á hverju skipi. 

Nikulás Halldórsson skipstjóri stjórnaði í 

brúnni og honum til halds og trausts voru 

stýrimennirnir Rafn Sigurðsson og Sigurður 

Leifsson. Ekkert fékk haggað Finnboga 

Aðalsteinssyni bryta sem hafði verið 

samskipa mér í nokkur ár á Álafossi fyrir 

mörgum árum og sá hann til þess að allar 

áætlanir um megrun í sumarleyfinu fóru út 

um þúfur. Jóhannes Svavarsson bátsmaður 

hafði einnig verið mér samskipa á Álafossi. 

Hann hafði fjóra háseta undir sinni stjórn, þá 

Sigurjón Nielsen, Gunnar Hilmarsson, Felix 

Felixson og Jón Theodór Jónsson sem sáust 

sjaldan, enda mikið að gera á stóru skipi. 

 

Ekki var reynsluleysinu fyrir að fara um 

borð. Meðalaldur áhafnarinnar var vel yfir 

50 ár og voru þó tveir hásetanna aðeins rétt 

rúmlega tvítugir. Ég mátti víst þakka fyrir að 

einhver forfallaðist fyrir túrinn og rúmlega 

tvítugur háseti kom um borð. Annars hefði 

ég víst lent undir meðalaldri áhafnarinnar 

og ég er farin að hlakka til þess að komast 

á eftirlaun eftir rúman áratug eða svo.  

 

Ég kynntist því fljótlega hve miklar breytingar 

hafa verið á skipunum. Eftir að vinnutíma 

lýkur á daginn á siglingunni og að afloknum 

kvöldverði hverfa flestir inn í herbergi sín 

og eru lítið á ferðinni eftir það, horfa gjarnan 

á eitthvert efni að sínum áhuga á DVD, 

grípa í bók eða fara hreinlega að sofa. Það 

verður kannski komið til hafnar um miðja 

nótt og hvíldartíminn því dýrmætur. Það 

var því helst hálfellefu kaffið á morgnanna 

og svo matartímarnir þar sem eitthvað 

var um samskipti áhafnarmeðlima og voru 

þá oft rifjaðar upp gamlar minningar frá 

fyrri árum og sagðar gamlar reynslusögur 

frá Hamborg, Rotterdam eða Gdynia. 

 

Einu var erfitt að venjast um borð. Það voru 

stigarnir. Yfirbyggingin er aftast á skipinu og 

öll á hæðina. Þegar komið er um borð í skipið 

er komið inn á „jarðhæðina„, það er rýmið 

með hálfellefumessanum („duty mess„) og 

skrifstofunni ásamt vinnufatageysmlum og 

ýmsu öðru. Eldhús og matsalur er á þriðju 

hæð og íbúðin mín um borð á fimmtu hæð. 

Hásetarnir eru á fjórðu hæð og yfirvélstjóri 

og skipstjóri á sjöttu hæð. Brúin er á 

áttundu hæð. Vaktherbergi vélarúms er 

á -1, vélartoppurinn á -2, og þaðan eru 

margir metrar niður á vélarúmsbotn. Fyrir 

bragðið voru eilífðarhlaup upp og niður 

stiga allan sólarhringinn og stundum voru 

síðustu skrefin upp í herbergi þreytuleg 

eftir hlaup upp og niður stiga allan daginn.  

Þetta kom ágætlega í ljós þegar þrjár hafnir 

á Norðurlöndum voru afgreiddar á þremur 

dögum eftir viðkomu í Rotterdam. Það var 

unnið allan daginn og að auki staðnar vaktir 

6
Mob báturinn skal ávallt vera tilbúinn  
til sjósetningar. (Mob = Man over board)

Horft aftan á lokaða björgunarbátinn þar sem  
hann hvílir í sleðanum, tilbúinn til sjósetningar.

Horft inn í hinn lokaða  
björgunarbát.

Björgunarbáturinn á sínum stað

Við olíumóttöku í Rotterdam er krafist ítrustu  
aðgæslu. Hér er Þórir Magnússon dagmaður  
á slönguvaktinni.

Á 18 sjómílna ferð (hagkvæmnisferð)  
yfir hafið

Það er nóg af frystigámum um borð

10
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Sigurjón Níelsen hásetiJón Theodór Jónsson háseti við 
málningarvinnu

Felix Felixson háseti (t.v.) og Flosi 
Óskarsson rafvirki taka sér smá hvíld frá 
verki til myndatöku við Noregsströnd.

Finnbogi Aðalsteinsson bryti hefur staðið 
vakt sína á skipum Eimskipafélagsins í 
áratugi. Hann var einnig á Álafossi með 
greinarhöfundi á níunda áratugnum

Ingi Þ. Gunnarsson, yfirvélstjóri tekur sér stöðu við hlið vélartoppsins.

Verkfærataflan með hinum ýmsu sérverkfærum aðalvélar

Gunnar Hilmarsson háseti var á Dísar-
fellinu er það fórst á milli Íslands og 
Færeyja. Björgun hans og félaga hans  
tókst m.a. með hjálp þriggja atriða:  
1. Björgunarþyrlu Landhelgisgæslunnar 
2. Flotbúningum 
�. Slysavarnarskóla sjómanna
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Skipstjórinn Nikulás Halldórsson 
og Rafn Sigurðsson yfirstýrimaður í brúnni.

Það er nóg plássið í hinni rúmlega 28 metra breiðu brú

Í setustofu 1. vélstjóra er útsýni til þriggja átta og auðvitað er þar flatskjár o.fl.

Jóhannes Svavarsson bátsmaður 
hefur eins og stærstur hluti 
áhafnarinnar, starfað í áratugi hjá 
Eimskip. Greinarhöfundur starfaði 
með honum um árabil á ekjuskipinu 
Álafossi á níunda áratug síðustu aldar. 

ásamt þeirri vinnu sem felst í að koma til 

hafnar og fara úr höfn. Það var hvergi slegið 

slöku við. Þó gafst kærkomið tækifæri til 

hvíldar í Árósum þegar þangað var komið 

snemma kvölds og yngstu hásetarnir gripu 

tækifærið fegins hendi og litu á bæjarlífið. 

Við sem vorum aðeins eldri létum okkur þó 

nægja að hvíla okkur um borð og rifja upp 

gömul ævintýri frá þeim árum þegar legið 

var í höfn svo dögum og jafnvel vikum skipti.  

 

Í Árósum komu þrír farþegar um borð, 

ungur Færeyingur sem var á heimleið og 

íslensk hjón sem höfðu dvalið hjá dóttur 

sinni í Danmörku um hríð og voru nú á 

leið til Íslands í þægindum. Eitthvað var ég 

farin að braggast í upprifjuninni, smábætti 

við kunnáttuna og endurmenntunina.Ég 

mokaði út úr ruslabrennaranum, gerði 

upp eldsneytisloka og klóraði mér í 

höfðinu yfir því hvernig hægt er að sigla 

þessu mikla skipi heila ferð með aðeins 

13 manna áhöfn.

 

Á heimleiðinni var sama blíðan og hafði 

verið allan túrinn, engar brælur í sjónmáli og 

allt gekk sinn vanagang. Í Færeyjum kvaddi 

Færeyingurinn okkur og eftir nokkurra 

stunda viðkomu í Þórshöfn var haldið 

áleiðis til Reykjavíkur í sömu veðurblíðunni 

og verið hafði mest alla ferðina.

  

Síðasti sólarhringurinn á siglingu gekk 

að óskum og komið til Reykjavíkur á 

mánudagskvöldi. Tollgæslan var fljót að 

ljúka sér af og ástæðulaust að setja út 

á störf hennar, að minnsta kosti ekki að 

þessu sinni. Eftir rúman sólarhring var 

síðan haldið að Grundartanga þar sem 

unnið var með skipskrönum allan daginn 

við að losa og lesta skipið. Það var því ekki 

fyrr en um miðja nótt sem aftur var lagst að 

bryggju í Sundahöfn og ég yfirgaf Goðafoss 

eftir skemmtilegar og einkar fróðlegar tvær 

vikur á skipinu.

Sigurður Leifsson stýrimaður á vaktinni
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Þótt allir stigarnir sé líkamsrækt út af fyrir 
sig, er rúmgóð líkamsræktarstöð í skipinu.

Til vinstri er ferskvatnseimari skipsins,  
til hægri eru hinar sjálfvirku smursíur.

Varastimpill aðalvélar í geymslusæti sínu

Varastrokkfóðringin er heldur engin 
smásmíði í hinni slaglöngu aðalvél

Sumar röraflækjurnar minna á listaverk. 
Þessi er við lághitakælirinn

Ásrafallinn gefur allt að 2 MW út á skips- 
netið. Fjær sést í soraolíuskiljuna

Fimm öflugar skilvindur sjá um hreinsun 
olíunnar um borð

Sveifarhúslok aðalvélar

Á myndinni sjást meðal annars soraolíuskiljan,  
mótorinn fyrir aftari hliðarskrúfuna og loks  
dælustöðin fyrir KaMeWa skiptiskrúfuna. 

Rafmagnstöflur vélarúms

Úr ljósavélarúmi. Heildarafl ljósavélanna er  
á við afl meðalstórs skuttogara

Afgastúrbínur aðalvélar



Málavextir í fyrra málinu voru í örstuttu mál 
þeir, að vélstjóri með 750 kw vélstjóraréttindi 
réð sig til starfa sem 1. vélstjóra á togara, 
sem var með 1251 kw. aðalvél. Sótti útgerð 
skipsins um undanþágu fyrir vélstjórann og 
fékk hana strax, þar sem vélstjórinn hafði 
næstu vélstjórnarréttindi fyrir neðan þau, 
sem þurfti í þessa vélstjórastöðu.

Togarinn var síðan seldur og annar 
togari með stærri aðalvél keyptur. Var 
vélstjóranum boðið starf 1. vélstjóra á 
þessu nýkeypta skipi, án nokkurs fyrirvara 
eða skilyrða um það, að útgerðin fengi 
undanþágu fyrir hann eða ráðningin yrði 
tímabundin eða takmörkuð á einn eða annan 
hátt.   

Eftir að hafa unnið í 10 daga við nýja togarann, 
kom niðurstaða undanþágunefndar, sem 
synjar vélstjóranum um undanþágu í starf 
1. vélstjóra, þar sem hann hafi ekki næstu 
vélstjórnaréttindi fyrir neðan þau, sem sótt 
er um, þ.e 1500 kw vélstjórnarréttindi. Lá 
þá fyrir að vélstjóri með full réttindi fengist 
til starfans og var reyndar byrjaður að 
vinna við skipið og ljóst að ráða átti hann 
í starfið. 

Strax og þetta svar undanþágunefndar lá 
fyrir hætti vélstjórinn strax vinnu sinni um 
borð í nýja togaranum, enda ljóst að hann 
fengi ekki að starf 1. vélstjóra á skipinu. 
Um hálfum mánuði seinna hafði útgerðin 

samband við vélstjórann og bauð honum 
nú að starfa sem 2. vélstjóri á skipinu 
í uppsagnarfresti, þótt ekki þyrfti þrjá 
vélstjóra á skipið, þar sem Mönnunarnefnd 
hafði úrskurðað, að tveir vélstjórar skyldu 
vera á skipinu. Ætlaði útgerðin með þessu 
boði að endurreisa stöðu 2. vélstjóra á 
skipinu fyrir vélstjórann, a.m.k tímann 
í uppsagnarfresti. Þessu síðboðna boði 
útgerðarinnar hafnaði vélstjórinn, höfðaði 
mál á hendur útgerðinni og krafðist launa 
í uppsagnarfresti. Byggði vélstjórinn 
launakröfu sína á því m.a, að útgerðin 
hefði ekki gert neinn fyrirvara um það, 
þegar hún bauð honum starf 1. vélstjóra á 
nýja togaranum, að forsenda og skilyrði 
ráðningarinnar í starfið væri sú, að útgerðin 
fengi undanþágu fyrir hann í stöðu 1. 
vélstjóra á nýja togaranum. Hefði útgerðin 
sett slíkan fyrirvara við ráðninguna, þá hefði 
það verið vélstjórans að taka áhættuna af 
því, ef hann vildi, að undanþágan fengist 
ekki. Útgerðin hefði ekki sett neinn slíkan 
fyrirvara og bæri hún því hallan af því, 
að undanþágan fékkst ekki og hann hefði 
ekki fengið að starfa sem 1. vélstjóri á nýja 
togarann.

dómur fellur í héraði  
og hæstarétti
Í héraði varð niðurstaðan sú, að allar 
kröfur vélstjórans voru teknar til greina. 
Útgerðin skaut þá málinu til Hæstaréttar, 

sem sýknaði útgerðina, en málið dæmdu 
fimm dómarar.
Hvað varðar spurninguna um það, 
hvor aðila yrði að bera hallan af því að 
undanþágan fékkst ekki, þá var niðurstaða 
Hæstiréttar þessi, eins og segir í 
dómnum.
„Ráðning stefnda (vélstjórans) í starf 1. 
vélstjóra á (nýja togarann) var háð þeirri 
forsendu að undanþága fengist, sem 
samkvæmt framansögðu er tímabundin, en 
af því varð hann að bera áhættu.”

Í beinu framhaldi fjallar Hæstiréttur næst 
um réttarstöðu vélstjórans að öðru leyti 
og segir þetta:

„Þótt stefndi (vélstjórinn) hafi ekki haft 
réttindi til að starfa sem 1. vélstjóri (á nýja 
togaranum) eftir að hafnað hafði verið að 
veita honum undanþágu til að gegna þeirri 
stöðu, verður allt að einu að líta svo á að 
áfram hafi verið í gildi ráðningarsamningur 
um starf hans á skipinu, sem ekki hafi 
verið bundið tilteknu starfsheiti. Þegar fyrir 
lá að hafnað hafi verið að veita stefnda 
(vélstjóranum) undanþágu hætti hann 
þegar í stað störfum um borð í skipinu. 
Stuttu síðar bauð útgerðarstjóri áfrýjanda 
(útgerðarinnar) stefnda (vélstjóranum) að 
vinna í uppsagnarfresti sem 2. vélstjóri á 
(nýja togaranum), en því hafnaði hann. 
Með því að hafna þessu fyrirgerði stefndi 
(vélstjórinn) rétti til launa í uppsagnarfresti, 
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en ákvæði 25. gr. sjómannalaga nr. 35/1985 
á ekki við í þessu tilviki, þar sem honum 
var ekki vikið úr skiprúmi. Ber því að sýkna 
áfrýjanda (útgerðina) að kröfu stefnda 
(vélstjórans).” 

Þýðing þessa 
hæstaréttardóms
Kjarninn í niðurstöðu dóms Hæstaréttar 
er í raun tvíþættur. Annars vegar sá, að 
vélstjórinn, en ekki útgerðin, hafi borið 
áhættuna á því, að undanþágan fengist ekki 
fyrir hann til að gegna þessu tilgreinda 
starfi 1. vélstjórans. Þar sem útgerðin hafi 
á hinn bóginn ekki bundið ráðninguna því 
skilyrði, að slík undanþága fengist, þá hafi 
hafi ráðning vélstjórans ekki verið bundin 
við tiltekið starfsheiti, heldur hafi hann 
verið ráðinn sem vélstjóri á skipið, en ekki 
í tilgreinda stöðu 1. vélstjóra. 

Hins vegar tekur Hæstiréttur þarna af 
skarið með það, að sé undanþáguvélstjóri 
ráðinn til útgerðar án fyrirvara um að 
undanþága fáist, þá eigi hann rétt á 
uppsagnarfresti, eins og aðrir launþegar, 
þótt undanþága sé ekki veitt eða hún 
afturkölluð, þar sem réttindamaður hefur 
óskað eftir starfinu. Fram að þessum 
tíma hafði ekki verið ágreiningur um það 
milli manna, að undanþágumaðurinn ætti 
í engum tilvikum uppsagnarfrest, sem 
er auðvitað andstætt því sem gildir um 
alla aðra launþega í landinu. Breytti þar 
engu, þótt viðkomandi hefði starfað á 
undanþágu til fjölda ára eða áratuga, eins 
og nokkur dæmi voru til um, t.d á japönsku 
togurunum. Undanþágumaðurinn fengi 
ekki einu sinni lágmarksuppsagnarfrest 
háseta að menn töldu. Dómurinn breytti 
þessum skilningi manna eða svo héldu 
menn, unz þessi nýi hæstaréttardómur 
féll, sem breytir fyrra fordæmi og nú 
verður sagt frá. 

hæstiréttur breytir 
afstöðu sinni
Þann 14. maí 2009 féll dómur í Hæstarétti, 
en hann fjallaði einnig um rétt vélstjóra 
á undanþágu til uppsagnarfrests. Byggði 
vélstjórinn alfarið á þessum dómi. Nú brá 
annað við hjá Hæstarétti og kúvent. 
Helstu málavextir í því máli voru 
þeir, að vélstjóri var ráðinn sem 2. 
vélstjóri á togara með skriflegum 
ráðningarsamningi. Á skipinu voru þrír 
vélstjórar, en tveimur mánuðum síðar var 
staða 2. vélstjóra lögð niður skv. úrskurði 
Mönnunarnefndar. Næstu mánuði eftir það 
starfaði vélstjórinn í stöðu 1. vélstjóra að 

fenginni undanþágu. Sótti útgerðin um 
mánaðarlegar undanþágur, þótt hún hefði 
getað sótt um undanþágu til 6 mánaða 
í senn, þar sem vélstjórinn hafði næstu 
réttindi fyrir neðan þau sem þurftu í stöðu 
1. vélstjóra. Ekki var gerður við vélstjórann 
nýr ráðningarsamningur, þegar hann 
hann hækkaði í stöðu 1. vélstjóra, hvorki 
tímabundinn eða ótímabundinn.  

Eftir að vélstjórinn hafði starfað í þrjá 
mánuði sem 1. vélstjóri tilkynnti útgerðin 
honum, að vélstjóri með full réttindi af 
öðrum togara útgerðarinnar, sem verið var 
að leggja, tæki við starfi hans. Jafnframt 
bauð útgerðin vélstjóranum starf háseta á 
skipinu eða starf vélstjóra á línubát í eigu 
útgerðarinnar. Þessu hafnaði vélstjórinn 
strax, enda engan vegin um sambærileg 
störf að ræða við það, sem hann hafði 
gengt. Var störfum vélstjórans þar með 
lokið.

Eingöngu á grundvelli fyrrnefnds hæsta-
réttardóms taldi vélstjórinn sig eiga rétt 
á uppsagnarfresti. Að öðrum kosti hefði 
aldrei verið til málsins stofnað. Útgerðin 
neitaði honum um uppsagnarfrest. Höfðaði 
því vélstjórinn mál á hendur útgerðinni. 

Niðurstaða héraðsdóms var sú, að 
fallist var á kröfu vélstjórans um laun 
í uppsagnarfresti á grundvelli hins 
fyrra dóms. Útgerðin áfrýjaði málinu 
til Hæstaréttar. Þegar í ljós kom, þegar 
flytja átti málið, að fimm dómara ættu að 
dæma í málinu, en ekki þrír dómarar, eins 
og í flestum málum, hvað þá einföldum 
vinnulaunamálum, þá vissu menn hvað 
í vændum var, eins og áður, þegar slíkt 
hefur gerst, sbr. fyrr nefndan dóm í máli 
hins vélstjórans. Það lá fyrir að nú ætti 
að snúa niðurstöðu héraðsdóms við og og 
sýkna útgerðina, sem og varð raunin. 

niðurstaða hæstaréttar
Í dómi Hæstaréttar sagði m.a þetta:

„Fallist verður á með áfrýjanda (útgerðinni) 
að nægilega sé fram komið að samkomulag 
hafi tekist milli hans og stefnda (vélstjórans) 
um að sá síðarnefndi tæki 21. febrúar 2006 
við starfi 1. vélstjóra á Harðbaki á grundvelli 
heimildar undanþágunefndar, sem veitt var 
til eins mánaðar frá þeim degi. Stefnda gat 
ekki dulist að þessi ráðning var háð slíkri 
undanþágu, sem veitt var til takmarkaðs 
tíma og gat samkvæmt 8. gr. starfsreglna nr. 
41/2003 fallið fyrirvaralaust úr gildi ef maður 
með tilskilin réttindi til að gegna starfinu 
óskaði eftir því. Af þessum skilmálum fyrir 

ráðningunni varð stefndi að bera áhættu. 
Þegar vélstjóri með full réttindi óskaði eftir 
stöðunni í byrjun júní 2006 var loku fyrir 
það skotið samkvæmt framansögðu að 
undanþága fengist fyrir stefnda til að gegna 
henni áfram, en um stöðu 2. vélstjóra á 
skipinu var ekki lengur um að ræða eins og 
áður sagði.” 

Niðurstaðan eftir þennan nýja dóm 
Hæstaréttar er því sú, að menn eru aftur 
komnir á upphafsreit, þar sem eftirfarandi 
orð Hæstaréttar í hinu fyrra máli gilda 
ekki lengur: 

„Þótt stefndi hafi ekki haft réttindi til að starfa 
sem 1. vélstjóri eftir að hafnað hafði verið að 
veita honum undanþágu til að gegna þeirri 
stöðu, verður allt að einu að líta svo á að 
áfram hafi verið í gildi ráðningarsamningur 
um starf hans á skipinu, sem ekki hafi verið 
bundið tilteknu starfsheiti”.

Hvað vélstjórann í þessu seinna máli 
snertir, þá má benda á það, að hann átti 
við ráðningu sína rétt á uppsagnarfresti 
sem 2. vélstjóri,. Eftir að hann er látinn 
taka við starfi 1. vélstjóra á undanþágu, 
þegar útgerðin lætur leggja niður stöðu 
2. vélstjóra, þá telst hann hafa glatað 
rétti sínum til uppsagnarfrests, þegar 
útgerðin býður vélstjóra með full réttindi 
starf 1. vélstjórans og hann verður að 
hætta fyrirvaralaust. Má spyrja sig, 
hvort það sé samræmi í því, að vélstjóri 
strax á fyrsta ráðningardegi eigi rétt 
á 3ja mánaða uppsagnarfresti, þegar 
vélstjóri, sem ekki hefur full réttindi til að 
gegna viðkomandi vélstjórastöðu á ekki 
rétt á neinum uppsagnarfresti, jafnvel 
þótt hann hafi starfað árum saman eða 
í áratugi á sama skipi á undanþágu. Er 
það eðlilegt að slíkir vélstjórar skuli einir 
launþega á vinnumarkaði ekki eiga rétt á 
uppsagnarfresti? Þarna geta verið um að 
ræða vélstjóra með nokkur réttindastig, 
þótt þá vanti næsta réttindastig til viðbótar 
eða vanti siglinga- eða smiðjutíma og 
verði þar af leiðandi að fá undanþágu til 
starfans. Þessu óréttlæti þarf að breyta í 
næstu kjarasamningum vélstjóra.
    
Höfundur er lögmaður VM ásamt   
Jónasi Þór Jónassyni hrl.
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IÐAN fræðslusetur hefur tekið að sér í umboði Mennta-
málaráðuneytisins að annast undirbúning, framkvæmd  
og úthlutun styrkja frá Norrænu ráðherranefndinni.
Styrkirnir eru ætlaðir nemendum í iðn- og starfsnámi. 
IÐAN hefur einnig um árabil úthlutað Leonardo da Vinci 
starfsnámstyrkjum. 
Gaman er að segja frá því að undanfarið ár hafa 15 
nemendur stundað hluta af vinnustaðanámi sínu 
í Danmörku, Noregi, Færeyjum, Finnlandi, Írlandi 
eða Bretlandi og má þar nefna gull- og silfursmíði, 
húsgagnabólstrun, húsasmíði, matreiðslu og kjólasaum. 
Nánari upplýsingar á www.idan.is/styrkir

Ferða- og dvalarstyrkur 
IÐAN fræðslusetur auglýsir eftir umsóknum til vinnustaðanáms á 
Norðurlöndunum. Norræna ráðherranefndin styrkir nemendur í 
öllu iðn- og starfsnámi til að stunda hluta af vinnustaðanámi sínu 
á Norðurlöndunum. Miðað er við að  hámarksdvöl er sex mánuðir 
og lágmarksdvöl er tveir mánuðir.

Umsóknir sem berast fyrir 15. október verða afgreiddar í nóvember 2009. 
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar er hægt að nálgast á heima -
síðu IÐUNNAR fræðsluseturs, idan.is/styrkir/ eða í síma 590-6400.

Langar þig að stunda 
hluta af vinnustaðanámi 
þínu á Norðurlöndunum?
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Þann 12.02.2009 sl. var stofnað Félag viðhaldsstjórnunar á 

Íslandi. Skammstafað FVSÍ.

Aðild að FVSÍ er opin öllum, bæði fyrirtækjum og einstaklingum.  

Formaður félagsins er Bjarni Ellert Ísleifsson.

„Ástæðan fyrir stofnun félagsins var brýn þörf 
fyrir vettvang sem þennan„, segir Bjarni Ísleifsson 
formaður félagsins og nefnir fleiri rök: „Með þeim 
hraða sem iðnaður á Íslandi er að byggjast upp í 
dag þá er þörfin á aukinni samhæfingu og aukinni 
þekkingu aðila á viðhaldsrekstri að aukast mjög 
hratt. Iðnaður á Íslandi ætti að leggja metnað sinn 
í að verða fremstir á sínu sviði og einnig í rekstri viðhalds. Með 
aukinni sjálfvirkni er þörf á mun betri þekkingu á rekstri og viðhaldi 
vélbúnaðar en áður.

Þörf er fyrir yfirgripsmikla þekkingu á mörgum þáttum tengdum 
stjórnun, rekstri viðhalds og aðferðum við viðhaldsaðgerðir. Margt 
af þessu er þekking sem núverandi skólakerfi býður því miður 
ekki upp á, né heldur þau námskeið sem boðið er upp á innan 
félagasamtaka ýmisskonar. Með stofnun FVSÍ þá náum við að bæta 
ofan á þá góðu grunnmenntun sem fyrir hendi er með því að auka 
þá sértæku þekkingu sem viðhaldsrekstur krefst.

Með því að hafa landssamtök sem þessi, sem sinna þessum 
mikilvæga málaflokki, þá er hægt að ná heildarkostnaði fyrirtækja 
niður við námskeiðahald, ásamt því að hægt er að tryggja betur gæði 
námsins og að allir séu að sinna þekkingarauka sinna starfsmanna 
samkvæmt stöðluðum og „best practices„ aðferðum hverju sinni. 

Aðilar í iðnaði á Íslandi gera sér vel grein fyrir mikilvægi þessa 
og stofnendur FVSÍ eru aðilar frá t.d. Viðhaldsstjórnun ehf, Alcoa, 
Rio Tinto Alcan, Norðurál, DMM Lausnum, HRV, Landsvirkjun og 
Orkuveitu Reykjavíkur. Við viljum stefna að því að fá inn aukna 
aðkomu aðila frá öllum greinum iðnaðar á íslandi. Einnig erum við að 
vinna í því að koma á samstarfi við EFNMS (European Federation
 of National Maintenance Societies).“

Frá stofnfundi félags viðhaldsstjórnunar á Íslandi. F.v: Elvar Gottskálksson, 

Gaukur Garðarsson, Guðmundur Jón Bjarnason, Ásmundur Jónsson, Þrándur 

Rögnvaldsson, Ólafur Arnar Friðriksson, Lýður Skúlason og Jóhann F. Helgason.

Í stofnsamþykkt og kynningu félagsins segir m.a.:
Tilgangur félagsins er:

	 Að	efla	þekkingu	á	sviði	viðhaldsstjórnunar	í	samstarfi	við
menntastofnanir og hagsmunaaðila innanlands og utan.

	 Að	verða	meðlimur	í	EFNMS	(European	Federation	
of	National	Maintenance	Societies).

	 Að	leita	samvinnu	fagfélaga	eins	og	SMRP	(Society	for	Maintenance
&	Reliability	Professionals	og	annara	slíkra	samtaka.

	 Að	votta	færni	viðhaldsstjórnunar	aðila	á	Íslandi	samkvæmt
evrópskum	og	alþjóðlegum	stöðlum.

	 Að	veita	vettvang	til	skoðanaskipta	og	aðgang	að	upplýsingum
er	varða	málefni	viðhaldsstjórnunar.

Markmið félagsins eru m.a.

	 Að	auka	þekkingu	á	mikilvægi	viðhaldsstjórnunar
í	rekstri	fyrirtækja	í	iðnaði.

	Að	styðja	við	viðhaldsrekstur	og	áreiðanleikastýringu	eigna	sem
óaðskiljanlega	heild	reksturs	fyrirtækja	og	vera	málsvari	viðhalds	
og	áreiðanleika	stýringar	út	á	við	til	að	stuðla	að	betri	skilningi	
rekstraraðila	á	mikilvægi	þessa	þátta	í	rekstri	fyrirtækja.

	Efla,	koma	á	framfæri,	styðja	og	þróa	menntun,	ásamt	vottun,
fyrir	starfsfólk	sem	kemur	að	viðhaldsstjórnun	og	áreiðanleika	
stýringu	ásamt	framleiðslu	og	gæða	ferlum	fyrirtækja

	Veita	grundvöll	til	samstarfs	fyrirtækja	á	þessu	sviði
til	hagsauka	fyrir	alla.

Félagið mun bjóða upp á ýmis námskeið og ráðstefnur til að 
koma á framfæri nýrri tækni sem beitt er við viðhaldsrekstur o.fl. 
fyrir félagsaðila svo sem stjórnendur fyrirtækja. Þar sem kynnt 
er hvernig góður viðhaldsrekstur getur verið hagkvæmur fyrir 
fyrirtæki.

Félagið er með öfluga heimasíðu með spjallrásarmöguleikum í 
smíðum og mun koma upplýsingum á framfæri í gegnum hana og 
einnig með tölvupóstsendingum, ráðstefnum, námskeiðum o.fl. til 
sinna félagsmanna.

Ljóst er að á sviði viðhaldsrekstrar þá geta allir aðilar grætt töluvert 
mikið á því að kynna sér hvað er verið að gera í öðrum fyrirtækjum 
og jafnvel í öðrum greinum iðnaðar og framleiðslu í viðhaldsmálum 
án þess að þurfa hafa áhyggjur af viðskiptalegum leyndarmálum. 
Samstarf í samkeppni hefur oft verið nefnt „klasasamstarf„ og til 
að ná hlutverkum sínum þá mun FVSI reyna hafa forgöngu um slíkt 
samstarf á milli fyrirtækja í iðnaði og framleiðslu á íslandi.

Nánari upplýsingar um félagið er hægt að fá með því að hafa 
samband í gegnum netfangið: fvsi@fvsi.is
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NÁMSKEIÐ Á HAUSTÖNN 2009

SÍMENNTUN Í IÐNAÐI
Nýtt fræðsluár er nú að hefj ast hjá IÐUNNI fræðslusetri. 

Fjölbreytt úrval námskeiða eru í boði á öllum okkar 
fagsviðum auk úrvals almennra námskeiða. 

Hugaðu að þinni símenntun og kynntu þér 
framboðið á www.idan.is
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IÐNNEMAR - SVEINAR - NÝSVEINAR - MEISTARAR

Náms- og starfsráðgjöf IÐUNNAR 
fræðsluseturs
Hlutverk náms- og starfsráðgjafar IÐUNNAR 
fræðsluseturs er að veita iðnmenntuðum einstaklingum 
og iðnnemum margvíslegan stuðning og þjónustu 
meðan á námi stendur og í starfi . Markmið 
ráðgjafarinnar er að stuðla að auknum árangri og 
vellíðan í námi og starfi .

Skrifstofa náms- og starfsráðgjafar er í húsnæði 
IÐUNNAR fræðsluseturs að Skúlatúni 2, 2. hæð og er 
opin alla virka daga frá kl. 9.00 - 16.00. 

Viðtöl við náms- og starfsráðgjafa á þeim tíma eru eftir 
samkomulagi. Einstaklingar geta bókað viðtal í síma 
590-6400 eða með tölvupósti til náms- og starfsráðgjafa. 

Rafrænar fyrirspurnir er hægt að senda á netfangið 
radgjof@idan.is

Farið er með öll erindi sem trúnaðarmál.

ALLIR AÐILDARFÉLAGAR IÐUNNAR

Náms- og starfsráðgjöf á vinnustað
Aðstoð við t.d. markmiðssetningu, starfsþróun og 
áhugasvið.

ALLIR AÐILDARFÉLAGAR IÐUNNAR

Bættu um betur  – raunfærnimat 
IÐUNNAR fræðsluseturs
Raunfærnimat hentar einstaklingum með 5 ára 
starfsreynslu í iðngrein sinni, orðnir 25 ára  og hafa 
hug á að ljúka námi sínu.

ALLIR AÐILDARFÉLAGAR IÐUNNAR

Sérúrræði í sveinsprófi  og prófkvíði
Nemendum býðst ráðgjöf vegna sérúrræða í 
sveinsprófum og prófkvíða.

ALLIR AÐILDARFÉLAGAR IÐUNNAR

Strong áhugasviðskönnun                  
og  „Í leit að starfi “.
Ertu að huga að breytingum í námi eða starfi ?

ALLIR SEM HAFA ÁHUGA Á AÐ BÆTA NÁMSTÆKNI SÍNA

Bætt námstækni – betri árangur 
Viltu öðlast leikni í notkun ýmissa aðferða í 
námstækni?   9 kennslustundir

SVEINSPRÓFSNEFNDIR 

Gerð prófa í samhengi við annað 
námsmat 4 kennslustundir

SVEINSPRÓFSNEFNDIR 

Að semja próf - Verkleg kennsla  
4 kennslustundir

MEISTARAR, TILSJÓNARMENN, STARFSMANNASTJÓRAR, 
FRÆÐSLUFULLTRÚAR, VERKSTJÓRAR OG AÐRIR 
SEM TAKA Á MÓTI NEMUM Í VINNUSTAÐANÁM.

Móttaka nema í vinnustaðanám   
10 kennslustundir

STJÓRNENDUR – MILLISTJÓRNENDUR – TILVONANDI STJÓRNENDUR

Stjórnun og stjórnandinn  
18 kennslustundir

STJÓRNENDUR – MILLISTJÓRNENDUR – TILVONANDI STJÓRNENDUR

Lækkun rekstrarkostnaðar
12 kennslustundir

STJÓRNENDUR – MILLISTJÓRNENDUR – TILVONANDI STJÓRNENDUR

Starfsmanna- og launaviðtöl
12 kennslustundir

STJÓRNENDUR/STARFSMANNASTJÓRAR – OG STARFSFÓLK IÐNFYRIRTÆKJA

Starfshvatning á erfi ðum
tímum í atvinnulífi nu
Eftir samkomulagi

STJÓRNENDUR – MILLISTJÓRNENDUR – TILVONANDI STJÓRNENDUR

Samningatækni:
Endurskoðun á samningum 
við birgja og þjónustuaðila
12 kennslustundir

ALLA SEM VILJA AUKA ÞJÓNUSTU  – OG LÆRA AÐ SELJA MEIRA

Að veita betri þjónustu 
og auka um leið sölu
6 kennslustundir

ALLIR SEM VILJA BYGGJA UPP TRAUSTAN GRUNN 
FYRIR ÁFRAMHALDANDI TÖLVUNOTKUN

Tölvur ekkert mál - grunnnámskeið
18 kennslustundir

ALLIR SEM VILJA LÆRA AÐ NÝTA SÉR KOSTI RITVINNSLU

Ritvinnsla í Word
18 kennslustundir

ALLIR SEM VILJA LÆRA AÐ NÝTA SÉR KOSTI TÖFLUREIKNIS

Töfl ureiknirinn Excel 18 kennslustundir

ALLIR SEM VILJA LÆRA AÐ NÝTA SÉR KOSTI TÖFLUREIKNIS

Töfl ureiknirinn Excel - framhald
18 kennslustundir

ALLIR SEM VILJA LÆRA AÐ NOTA NETIÐ TIL GAGNS OG GAMANS

Internetið 18 kennslustundir

HÁRSNYRTISVEINAR - MEISTARAR - NEMAR

Litaleiðréttingar og litafræði 
4,5 kennslustundir

HÁRSNYRTISVEINAR - MEISTARAR - NEMAR

Hairconstruction námskeið 
og workshop  5,25 kennslustundir

HÁRSNYRTISVEINAR - MEISTARAR - NEMAR

Nýjustu haustlínurnar frá París
4,5 kennslustundir

HÖNNUÐIR, MÁLMIÐNAÐARMENN, TÆKNIMENN 
OG NÝIR NOTENDUR INVENTOR. 

Autodesk Inventor 2010 Essentials®
Grunnnámskeið 48 kennslustundir

HÖNNUÐIR, IÐNAÐARMENN, TÆKNIMENN 
OG NÝIR NOTENDUR AUTOCAD 

AutoCAD 2010 & AutoCAD LT 2010®
Grunnnámskeið 48 kennslustundir

HÖNNUÐIR, IÐNAÐARMENN, TÆKNIMENN 
OG AÐRIR ÞJÁLFAÐIR NOTENDUR AUTOCAD

AutoCAD 2010® Þrívídd
Framhaldsnámskeið
24 kennslustundir

HÖNNUÐIR, IÐNAÐARMENN, TÆKNIMENN 
OG AÐRIR ÞJÁLFAÐIR NOTENDUR AUTOCAD

AutoCAD Electrical 2010 Essentials®
(IEC Standard)  Grunnnámskeið
24 kennslustundir

HÖNNUÐIR, IÐNAÐARMENN, TÆKNIMENN 
OG AÐRIR ÞJÁLFAÐIR INVENTOR / AUTOCAD-NOTENDUR

Inventor 2010® fyrir innréttingasmíði 
24 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Rafeindabúnaður 22 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Skynjarar og hreyfi liðar  11 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Notkun greiningartækja 
og afgasmæla  11 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Netkerfi   11 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Stjórnkerfi  bensínhreyfl a,
bilanagreining  22 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Stjórnkerfi  dísilhreyfl a  „common rail“
bilanagreining  22 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Skipulag og framkvæmd
bilanagreininga  22 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

SRS öryggisbúnaður  11 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Hjólastillingar  11 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.

CABAS tjónamatskerfi ð / grunnur 
20 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.

Notkun AVO mæla  2-4 kennslustundir 

NÁMS- OG STARFSRÁÐGJÖF FYRIR STJÓRNENDUR

TÖLVUNÁMSKEIÐ

TÖLVUSTUDD HÖNNUN

BÍLGREINASVIÐ

HÁRSNYRTINÁMSKEIÐ

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

Notkun Sveifl usjáa  2-4 kennslustundir 

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. 

Notkun bilanagreina  2-4 kennslustundir 

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.

Notkun viðgerðabóka  2-4 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.

Notkun rafmagnsteikninga 
2-4 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR.

Súrefnisskynjarinn  2-4 kennslustundir 

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.

CABAS tjónamatskerfi ð:  
Örnámskeið 1  5 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR.

CABAS tjónamatskerfi ð:  
Örnámskeið 2 5 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR., STARFSFÓLK VERKSTÆÐA.

CABAS tjónamatskerfi ð:  
Örnámskeið 3  AÐSTOÐ  5 kennslustundir

BIFVÉLAVIRKJAR. BIFREIÐASMIÐIR. BÍLAMÁLARAR. STARFSFÓLK VERKSTÆÐA.

CABAS tjónamatskerfi ð:
Örnámskeið 4 / sérnám
Allt að 8 tímar / sérnámskeið sniðið að þörfum hvers 
hóps.

STARFSFÓLK Í JARÐ- OG GATNAGERÐ, 
VIÐ HÚSBYGGINGAR OG Í FRAMLEIÐSLU- OG SÖLUSTÖRFUM

Grunnnám byggingaliða  45 kennslustundir

BYGGINGAMENN

Ábyrgð byggingarstjóra  10 kennslustundir

VERK- OG TÆKNIFRÆÐINGAR - BYGGINGARFRÆÐINGAR - ARKITEKTAR

Löggilding mannvirkjahönnuða
50 kennslustundir

BYGGINGAMENN

Tilboðsgerð  20 kennslustundir

BYGGINGAMENN

Brunaþéttingar  5 kennslustundir

HÚSASMIÐIR

Gifsveggir  10 kennslustundir

HÚSASMIÐIR

Gluggar - Gler og glerjun  20 kennslustundir

BYGGINGARMENN 

Mælingar og mælitæki  20 kennslustundir 

HÚSASMIÐIR

Parketgólf  20 kennslustundir

BÍLGREINASVIÐ FRH

BYGGINGA-
OG MANNVIRKJASVIÐ

BYGGINGA-
OG MANNVIRKJASVIÐ

HÚSASMIÐIR

Verðskrá húsasmiða - Uppmæling 
20 kennslustundir

HÚSASMIÐIR

Viðgerðir og viðhald húsa 20 kennslust.

HÚSASMIÐIR

Viðhald og viðgerðir 
gamalla timburhúsa  15 kennslustundir 

HÚSASMIÐIR

Þök  20 kennslustundir

HÚSASMIÐIR

Límtréhús og stálvirki 10 kennslustundir

PÍPULAGNINGAMENN

Endurlagnir í eldri hús  10 kennslustundir

PÍPULAGNINGAMENN, MÁLMTÆKNIMENN OG VÉLSTJÓRAR

Gaslagnir  20 kennslustundir

PÍPULAGNINGAMENN

Hita og neysluvatnskerfi   20 kennslust.

PÍPULAGNINGA- OG MÁLMTÆKNIMENN 

Pípulagnir fyrir loftræsikerfi   10 kennslust.

PÍPULAGNINGAMENN

Vatnsúðakerfi  - Sprinkler  20 kennslustundir

PÍPULAGNINGA-  OG MÁLMTÆKNIMENN,  VÉLSTJÓRAR 
OG AÐRIR LAGNAMENN

Plastlagnir   50 kennslustundir

MÚRARAR  

Steypuviðgerðir   10 kennslustundir

MÚRARAR 

Upphengdar fl ísar  20 kennslustundir

MÁLARAR

Verðskrá málara   10 kennslustundir

MÁLARAR

Vatnslökk - Akryl   10 kennslustundir

MÁLARAR

Marmara- og viðarmálun 
- Framhaldsnámskeið  20 kennslustundir

MÁLARAR

Málun timburhúsa  20 kennslustundir

MÁLARAR

Gifsveggir – Spartl og málun  10 kennslustundir

DÚKLAGNINGAMENN

Veggfóðrun  20 kennslustundir

HÚSGAGNASMIÐIR

Húsgagnaviðgerðir - bæsun og lökkun
20 kennslustundir

HÚSGAGNASMIÐIR

Lökk, lakkvélar og sandpappír
10 kennslustundir

STARFSFÓLK Í VEITINGASAL

Þjónað til borðs  8 kennslustundir

BAKARAR

Tertugerð  15 kennslustundir

MATREIÐSLU- OG FRAMREIÐSLUMENN,  BAKARAR OG KJÖTIÐNAÐARMENN

Dagur Norræna eldhússins  
10 kennslustundir  

STARFSFÓLK Í MÖTUNEYTUM

Létt og gott  12 kennslustundir 

STARFSFÓLK Í KJÖTVINNSLUM

Gæðakjöt  8 kennslustundir

BAKARAR 

Súrdeigsbakstur  12 kennslustundir

 MATREIÐSLUMENN OG STARFSFÓLK Í MÖTUNEYTUM 

Matreiðsla á grænmetisfæði
6 kennslustundir 

 MATREIÐSLUMENN  

Niðurlagning  6 kennslustundir 

STARFSFÓLK Í MÖTUNEYTUM, VEITINGAHÚSUM OG BAKARÍUM

Smurbrauð  16 kennslustundir (1. eining).

MÁLMIÐNAÐARMENN, VÉLVIRKJAR OG VÉLSTJÓRAR

Vökvatækni - Virkni vökvakerfa
42 kennslustundir  

MÁLMIÐNAÐARMENN, VÉLVIRKJAR OG VÉLSTJÓRAR

Vökvatækni 
- Framhald af virkni vökvakerfa
42 kennslustundir

MÁLMIÐNAÐARMENN, VÉLVIRKJAR OG VÉLSTJÓRAR 

Vökvatækni 
Rekstur, viðhald og bilanagreining
42 kennslustundir

STARFSMENN VIÐ MÁLMSMÍÐAR 

Málmsuða - Grunnur 23 kennslustundir 

Auk þess er veitt aðstoð í fyrirtæki að námskeiði loknu 
ef þess er óskað.

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, PÍPULAGNINGAMENN 

Logsuða  18 kennslustundir

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, BIFREIÐASMIÐIR

Pinnasuða  18 kennslustundir

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, BIFREIÐASMIÐIR

TIG-suða – grunnur  18 kennslustundir

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, BIFREIÐASMIÐIR

MIG / MAG-suða   18 kennslustundir

MÁLMIÐNAÐARMENN, SUÐUMENN

Suðuþjálfun í fyrirtækjum
Fer eftir þekkingu og leikni starfsmanns 

MATVÆLA-
OG VEITINGASVIÐ

MÁLM- OG VÉLTÆKNISVIÐ
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MÁLM- OG VÉLTÆKNISVIÐ  FRH PRENTTÆKNISVIÐ

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

HÁRSNYRTINÁMSKEIÐ

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR

CNC-stýrðar iðnvélar  60 kennslustundir 

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR

Rennismíði og fræsing  36 kennslustundir 

BLIKKSMIÐIR, MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, HÖNNUÐIR

Loftræsikerfi 
Tilgangur og hönnunarforsendur
27 kennslustundir

BLIKKSMIÐIR, MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, HÖNNUÐIR

Gerðir loftræsikerfa  27 kennslustundir

BLIKKSMIÐIR, MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR, HÖNNUÐIR

Uppbygging loftræsikerfa  27 kennslust.

Rafmagnsfræði 
fyrir málmtæknimenn
60 kennslustundir

MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR

Iðntölvustýringar I   50 kennslustundir

VÉLSTJÓRAR, MÁLMTÆKNIMENN

Kælitækni  60 kennslustundir

VÉLSTJÓRAR, MÁLMTÆKNIMENN

Kælitækni – Áfylling á kælikerfi 
20 kennslustundir

PÍPULAGNINGAMENN, MÁLMTÆKNIMENN, VÉLSTJÓRAR 
OG AÐRIR LAGNAMENN.

Plastlagnir 50 kennslustundir

GRAFÍSKIR MIÐLARAR, HÖNNUÐIR OG ANNAÐ FAGFÓLK

InDesign CS4 grunnnámskeið
24 kennslustundir

GRAFÍSKIR MIÐLARAR, HÖNNUÐIR OG ANNAÐ FAGFÓLK 

Breytt forvinnsla - RGB vinnufl æði
4 kennslustundir

PRENTARAR, PRENTSMIÐJUSTJÓRAR OG TÆKNIMENN PRENTSMIÐJA

Breytt forvinnsla - RGB vinnufl æði
2-4 kennslustundir

GRAFÍSKIR MIÐLARAR, HÖNNUÐIR OG ANNAÐ FAGFÓLK

Höfundarréttur hönnunargagna
18 kennslustundir

GRAFÍSKIR MIÐLARAR, HÖNNUÐIR OG ANNAÐ FAGFÓLK

Podcasting  9 kennslustundir

PRENTARAR, BÓKBINDARAR OG AÐRIR VÉLAMENN Í PRENTSMIÐJUM

Inngangur að iðntölvustýringum
60 kennslustundir

PRENTARAR, BÓKBINDARAR OG AÐRIR VÉLAMENN Í PRENTSMIÐJUM

Málmsuða - grunnur  18 kennslustundir

PRENTARAR, BÓKBINDARAR OG AÐRIR VÉLAMENN Í PRENTSMIÐJUM

Málmsuða - þjálfun og hæfni  
18 kennslust.

GRAFÍSKIR MIÐLARAR, HÖNNUÐIR OG ANNAÐ FAGFÓLK

Skipuleg nálgun hugmyndavinnu
36 kennslustundir

GRAFÍSKIR MIÐLARAR, HÖNNUÐIR OG ANNAÐ FAGFÓLK

Frásagnarteikning 
og myndskreytingar bóka
45 kennslustundir

GRAFÍSKIR MIÐLARAR, HÖNNUÐIR OG ANNAÐ FAGFÓLK

Bókahönnun  45 kennslustundir

GRAFÍSKIR MIÐLARAR, HÖNNUÐIR OG ANNAÐ FAGFÓLK

Illustrator I   24 kennslustundir

PRENTARAR, BÓKBINDARAR OG AÐRIR VÉLAMENN Í PRENTSMIÐJUM

Rafmagnsfræði:  
Notkun AVO mæla 30 kennslustundir

PRENTARAR OG AÐRIR STARFSMENN Í PRENTSAL

Valsaskipti Heidelberg-véla
8 kennslustundir

PRENTARAR, PRENTSMIÐIR, GRAFÍSKIR HÖNNUÐIR OG ÁHUGASAMIR

Svartlistin  24 kennslustundir

PRENTARAR, PRENTSMIÐIR, GRAFÍSKIR HÖNNUÐIR OG ÁHUGASAMIR

Svartlistin II - framhald  24 kennslustundir

IÐAN fræðslusetur ehf. varð til við samruna fj ögurra fræðslu-

miðstöðva í iðnaði og ferðaþjónustu vorið 2006. Um áramótin 

2006/2007 bættist síðan Fræðslumiðstöð bílgreina í hópinn. 

Eigendur IÐUNNAR eru: Samtök iðnaðarins, Samiðn, MATVÍS, 

Félag bókagerðarmanna, FIT, VM, Bílgreinasambandið og Samtök 

ferðaþjónustunnar.  

Hlutverk IÐUNNAR er fyrst og fremst að bæta hæfni fyrirtækja og 

starfsmanna í bíl-, bygginga- og málmiðngreinum, prentiðnaði 

og matvæla- og veitingagreinum.

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

Kynntu þér fj ölbreytt  úrval námskeiða
í Námsvísi okkar eða á www.idan.is
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Í sjálfvirkri samsetningarverksmiðju var sett upp vökvakerfi, þar sem tjakkur var látinn 
vinna á tveimur hröðum. Þ.e. hann átti að fara hratt út en hægja síðan á sér þegar hann 
nálgaðist vinnslustykki og pressa það síðan hægt saman. Sjá	myndina	hér	að	neðan.

Þegar 3/2 stjórnlokinn (númer 2 á teikningunni) skipti sér, kom þá fram titringur í 
stimpilinn sem hafði óæskileg áhrif á vinnslustykkið og það varð ekki eins og ætlast var til. 

Til að reyna að leysa þetta vandamál skipti vélfræðingurinn í verksmiðjunni um  
stjórnloka númer 2 og setti inn annan sem skipti sér hægar þ.e. var allt að 500 
millisekúndur að skipta. 

Þessi skipting varð til þess að vandamálið bara jókst. 

Þá setti hann gamla lokann í aftur og setti þrýstimæli (númer 1 á teikningunni) milli stimpils 
og stjórnloka. Honum til mikillar undrunar jókst þrýstingurinn stimpilstangarmeginn úr 25 
börum í 275 bör, þegar stjórnlokinn (númer 2) skipti sér.

Þrýstingurinn frá dælu var stilltur á 150 bör. 

Afhverju fór stimpillinn að titra og hvernig hægt er að leysa þetta vandamál?

Svar í næsta blaði.

Kristján Kristjánsson
MVS IÐAN fræðslusetur

Getraun - Frá námskeiði í vökvatækni



Frá námskeiði í kælitækni
Afhverju er alltaf sami þrýstingur í kælimiðilskútum þó tappað sé af kútnum?
Þetta er rétt ef það er einhver kælimiðilsvökvi í kútnum og hitastigið er það sama.  
Lítum nánar á þetta…

Í kútnum hér til vinstri er eingöngu kælimiðilsgas

Þrýstingurinn í kútnum er algerlega óháður þrýstingnum fyrir utan kútinn.

Þrýstingurinn inni í kútnum er háður því gasi sem í honum er og hitastigi þess.

Hitni gasið þá eykst þrýstingurinn í kútnum þ.e. sameindir gassins fara að 
hreyfa sig hraðar.

Ef við töppum af gasi við þessar aðstæður þá lækkar þrýstingurinn í kútnum.

Þessi mynd sýnir algengara ástand í kútnum

Hér er kælimiðilinn bæði sem vökvi og gas.
Í nýjum kútum er hlutfallið 80% - 20% þ.e. 80% vökvi og 20% gas.

Hér koma vel í ljós tengslin milli þrýstings og hitastigs þ.e. kælimiðill  
sem hefur ákveðinn þrýsting hefur einnig ákeðið hitastig. Þetta er alltaf þannig 
þegar mettun er náð, þ.e. blanda af vökva og gasi eru saman undir þrýstingi.

Þetta hlutfall er mismunandi eftir kælimiðlum.

Ef við töppum af gasi við þessar aðstæður þá helst sami þrýstingur í kútnum  
meðan einhver vökvi er í kútnum.

Það er ástæða fyrir því að nýir kútar hafa bara 80% fyllingu 

Hún er sú að vökvi þenst út við hækkun á hita. Ef kúturinn væri alveg fullur þá gæti 
vökvinn ekki þanist út og þrýstingur í kútnum vex mjög mikið. 

Því má ALDREI fylla kútana alveg. Þeir gætu rifnað, sprungið og valdið 
alvarlegum slysum á fólki og miklu tjóni.

Ef við erum að endurheimta kælimiðil þá kemur alltaf smurolía með. Hve mikil hún 
er vitum við ekki. Því fyllum við kúta með endurheimtum kælimiðli ekki nema að 
hámarki 60% af þyngd nýs kúts. 

Tengslin eru alltaf sönn.  
Þó það sé aðeins smá dropi af vökva í ílátinu (kútnum)

Ástæða þess er sú að ef þrýstingur verður of lágur þá gufar strax upp gas úr 
vökvanum og sami þrýstingur helst. 
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Kristján Kristjánsson
MVS IÐAN fræðslusetur

Þann 25. ágúst síðastliðinn tóku gildi breytingar  
á lögum um eiturefni og hættuleg efni. 

Samkvæmt 4.gr. þessara breytingalaga nr. 52/1988, þá eru þau 

sett til innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins (EB) 

nr. 842/2006 um tilteknar flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir. Þá 

var einnig höfð til hliðsjónar reglugerð Evrópuþingsins og -ráðsins 

(EB) nr. 303/2008.

Hvað þýða þessar breytingar á lögum fyrir þá félagsmenn VM sem 

vinna við kæli- og frystibúnað?  

 

Í lögunum stendur meðal annars:

„Menntun og vottun. Starfsmenn sem annast uppsetningu, viðhald, 

áfyllingu, lekaleit og aðra þjónustu vegna staðbundinna kælikerfa, 

loftkælinga, varmadælukerfa, spenna með hárri rafspennu, loftkælinga 

í vélknúnum ökutækjum, leysiefna og staðbundinna slökkvikerfa sem 

innihalda flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir skulu hafa vottun. Til að 

hljóta slíka vottun skulu þeir hafa lokið námi með fullnægjandi hætti 

samkvæmt reglugerð sem ráðherra setur.

Rekstrar- og þjónustuaðilar skulu hafa vottun um að þeir uppfylli 

kröfur reglugerða sem ráðherra setur um húsnæði, öryggi og 

lágmarkstækjabúnað vegna starfsemi sinnar. Enn fremur skulu 

rekstrar- og þjónustuaðilar hafa vottun um að starfsmenn þeirra hafi 

hlotið vottun skv. 1. mgr.

Vottun samkvæmt lögum þessum er framkvæmd af faggiltri 

skoðunarstofu samkvæmt lögum nr. 24/2006, um faggildingu o.fl., 

og gildir í fjögur ár. Hafi viðkomandi sannanlega verið að vinna við 

umrædd kerfi framlengist vottunin um önnur fjögur ár.„

Samkvæmt þessu þá þurfa þeir sem vinna við vélbúnað með 

flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, hvort sem um er að ræða 

kæli-, slökkvi- eða rafbúnað, að hafa tiltekna menntun og vottun 

um þekkingu sína og hæfi. Að öðrum kosti eiga þeir ekki að fá að 

vinna við slíkan búnað. Þá skulu þau fyrirtæki sem veita þjónustu 

við búnað sem inniheldur slík efni, einnig hafa vottun. 

Samkvæmt þessum lagabreytingum er hægt að sækja um 

bráðabirgðavottun sem gildir til 4. júlí 2011. Sækja þarf um til 

Umhverfisráðuneytis.

Þeir sem þurfa að sækja um eru allir þeir einstaklingar og 

fyrirtæki sem á einn eða annan hátt smíða, geravið eða reka  

slík kerfi. 
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F.v. Georg Júlíus Júlíusson, sigurvegari mótsins, 

Einar Páll Guðmundsson sem vann bæði nándar-

verðlaunin og Guðmundur Hannesson sem heldur 

tryggð við VM, þrátt fyrir að hafa ekki stundað 

sína iðn undanfarin ár. Georg starfar hjá ORA og 

Einar Páll hjá Alcan á Íslandi.

Þátttakendur tóku hraustlega til matar síns eftir að hafa 
spilað golf í 5-6 klukkutíma án hvíldar.

Þessir 3 heiðursmenn sáu um að skipleggja þetta fyrsta
„alvöru„ golfmót sem VM heldur. F.v: Ragnar Halldórsson, 
Guðmundur Helgi Þórarinsson og Steingrímur Haraldsson.

Georg Júlíusson tekur við verðlaunum fyrir að hafa átt 
lengsta upphafshöggið. En hann var einnig sigurvegari 
mótsins í höggleik, lék 18 holurnar á 82 höggum. 

Þátttaka í mótinu var ágæt, en vonandi mæta enn fleiri til leiks 
á næsta ári. Ein kona (Björg Baldursdóttir) tók þátt í mótinu að 
þessu sinni og stóð hún sig vel, lenti í 15. sæti. 



2�

VM stóð fyrir golfmóti fyrir félagsmenn og gesti að Öndverðar-

nesi föstudaginn 14. ágúst s.l. Ágætis þátttaka var á mótinu sem 

fór fram í ágætis veðri þar sem félagsmenn VM léku 18 holu 

höggleik og nutu veitinga að loknu móti. Menn voru í misgóðu 

dagsformi eins og gengur, nokkrar torfur fuku og ekki var auðvelt 

að finna týndar kúlur í graskarganum. Góða veðrið og fegurðin 

allt um kring yfirgnæfði þó það allt saman. Leikgleðin greinilega 

í fyrirrúmi hjá þátttakendum sem brostu flestir breitt að leik 

loknum, þrátt fyrir að hafa ef til vill ekki lækkað forgjöfina að sinni. 

Vegleg verðlaun voru í boði og var það mál manna að sérlega 

vel hefði til tekist og mikill vilji til þess að endurtaka leikinn á 

næsta ári og þá kemur Öndverðarnesið aftur mjög sterklega til 

greina. Hvort að föstudagur sé rétti dagurinn má deila um, en 

allar ábendingar og hugmyndir í sambandi við væntanlegt mót 

næsta sumar eru velþegnar. Sendið endilega póst ef einhverjar 

hugmyndir vakna á: gudmundur@vm.is

 

Sigurvegari mótsins var Georg Júlíusson.

Í öðru sæti var Halldór Ingi Lúðvíksson

í þriðja sæti Ragnar J. Guðjónsson

Einnig fór fram punktakeppni fyrir félagsmenn og gesti.

Sigurvegari í punktakeppni var Kristján Theódórsson

Í öðru sæti var Sigurður Karlsson

og í þriðja sæti Halldór Ingi Lúðvíksson

Nándarverðlaun voru veitt á 2. og 1�. holu. Þar gildir að vera 

sem næst holu í fyrsta höggi á par � holu.

Einar Páll Guðmundsson gerði sér lítið fyrir og vann bæði 

nándarverðlaunin, var um � metra frá holu í báðum tilvikum.

Georg Júlíusson átti lengsta teighögg á �. holu, hátt í 200 metra 

flaug kúlan hjá honum, þó án þess að hann beitti að því er virtist 

nokkrum kröftum við höggið.

Nánari úrslit mótsins má sjá síðunni golf.is/VM mótið

Klúbbur Fgj. F9 S9 Alls Mism.

1 Georg Júlíus Júlíusson GK 10 40 42 82 12

2 Kristján Theódórsson GR 11 42 41 83 13

3 Halldór Ingi Lúðvíksson GKG 11 47 41 88 18

4 Finnur Leifsson GKJ 9 48 42 90 20

5 Ragnar J. Guðjónsson GR 14 43 49 92 22

6 Sigurður Karlsson GKJ 19 52 43 95 25

7 Kristján Örn Sigurðsson GR 6 46 49 95 25

8 Sverrir Guðmundsson GKG 17 52 44 96 26

9 Árni Bjarnason GO 16 50 47 97 27

10 Sigurbjörn Theódórsson GK 18 48 50 98 28

11 Guðmundur H Þórarinsson GO 19 50 50 100 30

12 Ásgeir Ævar Guðnason GKG 21 51 50 101 31

13 Einar Páll Guðmundsson GK 17 48 53 101 31

14 Egill Sigurbjörnsson GÁ 14 47 54 101 31

15 Björg Baldursdóttir GK 22 53 49 102 32

16 Valur Leonhard Valdimarsson GR 15 51 51 102 32

17 Guðmundur Hannesson GO 20 51 52 103 33

18 Halldór Snorri Gunnarsson GO 16 51 53 104 34

19 Ricardo Antonio Pinto De Sousa GÞ 24 50 54 104 34

20 Valgeir Þórisson GK 24 52 55 107 37

21 Ragnar Halldórsson GO 20 51 56 107 37

22 Guðmundur Þórður Ragnarsson GKG 24 57 53 110 40

23 Sigurður P Sigurðsson GR 24 56 54 110 40

24 Fernando Jorge Pinto De Sousa GÞ 23 55 55 110 40

25 Steingrímur Haraldsson GKB 21 53 62 115 45

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM slær hér upphafshöggið á 1. teig.
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Námsstyrkur til þeirra sem verða 
atvinnulausir eða lenda í hlutastörfum
Grunnrétturinn, kr. 50.000, verður óskertur hjá þeim sem 
eru atvinnulausir og hafa fullnýtt námsstyrk sinn hjá VM.
 
Lækkun/endurgreiðsla félagsgjalda 
atvinnulausra í VM
Verði félagsmaður VM atvinnulaus í sex mánuði eða 
lengur, fær hann félagsgjaldið fyrir þann tíma endurgreitt.
 
IÐAN fræðslusetur
Einnig veitir Iðan upplýsingar og heldur ýmis námskeið 
sem félagsmenn VM fá afslátt af.
Þar er einnig hægt að fá viðtal við náms- og 
starfsráðgjafa, fara í raunfærnimat og áhugasviðskannanir. 
Nánari upplýsingar eru á heimasíðu IÐUNNAR 
fræðsluseturs:
www.idan.is/urraedi
 

Upplýsingaveita, samstarf um 
menntunarúrræði
Hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins má finna 
upplýsingaveitu, samstarf um menntunarúrræði. Sjá 
nánar á vef Fræðslumiðstöðvarinnar: www.frae.is
 
Vinnumálastofnun
Einnig veitir Vinnumálastofnun upplýsingar um bótarétt 
og um nám á atvinnuleysisbótum. Sjá nánar á vef 
Vinnumálastofnunar: www.vinnumalastofnun.is
 
Við bendum félagsmönnum á að kynna sér alla þessa 
möguleika og fá upplýsingar um sinn rétt hjá ofangreindum 
aðilum.

Uppstillingarnefnd kjörin á aðalfundi  17. mars 2009 skipa eftirfarandi félagsmenn:

Bragi Eyjólfsson Hitaveita Suðurnesja bragi@hs.is 840 5606
Einar Hilmarsson Frumherji einsol@internet.is 865 1490
Halldór Lúðvíksson Hamar tt720@hotmali.com 660 3606
Haraldur G. Samúelsson Egill, þjónustuverkstæði hagusa@simnet.is 894 2703
Hákon Örn Halldórsson Landhelgisgæslan benisterki@gmail.com 895 1141
Jóhannes Halldórsson  Hættur störfum jsha@simnet.is 895 1550
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson Marel villivill@simnet.is 695 4540

Uppstillingarnefnd VM hefur hafið störf og er Bragi Eyjólfsson formaður nefndarinnar. 

Nefndin kallar eftir tillögum og tilnefningum frá félagsmönnum vegna stjórnarkjörs, 

varamanna og fulltrúaráðs VM 2010 til 2012. Eru félagsmenn beðnir að leita til einhvers 

af nefndarmönnum. 



Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi var heimsóttur í 

haust. Þar kynntu starfsmenn VM félagið fyrir nemendum 

í grunnnámi málmiðngreina ásamt því að færa þeim 

vinnusloppa að gjöf að venju.

 

Fulltrúi VM heimsótti einnig Fjölbrautaskóla Norðurlands 

vestra á Sauðárkróki á dögunum. Þessar skólaheimsóknir 

eru liður í að kynna VM og eru þá nemendum vélstjórnar- 

og málmtæknibrauta færðir vinnusloppar að gjöf frá VM. 

Aðstaðan í skólanum var skoðuð og er margt áhugavert 

sem nemarnir eru að smíða eins og myndirnar á næstu 

opnu sýna glögglega. Þetta er í annað sinn sem fulltrúi 

VM heimsækir skólann en undanfarin ár hefur VM einnnig 

gefið skólanum útskriftargjafir. 

Við tókum viðtal við Björn Sighvatz fagstjóra málm- og 

vélstjórnarbrautar skólans. Hann hafði margt áhugavert 

að segja um menntunarmál og iðnmenntun í heild sinni.

Nemendur á sviði málmiðngreina við Fjölbrautaskóla Vesturlands  
komnir í vnnufatnaðinn sem þeir þáðu að gjöf frá VM
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Hér má sjá brot af því sem nemendur hafa smíðað í skólanum. Þessa fataþræla, eða ambáttir smíða nemar úr 10. Bekk sem koma 
í námskynningu í málmtæknibraut skólans. Ambáttirnar hlutu að 
sjálfsögðu nafnið Melkorka eftir fyrstu ambáttinni.

Nokkrir af nemendum FNV komnir í vinnufatnaðinn sem VM færði þeim að gjöf

Vinnuaðstaðan í skólanum er nokkuð góð, en vilji er fyrir því að gera hana enn betri því nokkuð þröngt er um mannskapinn
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Þurfum hugarfarsbyltingu í 
iðnnámi
Ungt fólk þarf að fá að smíða hluti í 
tölvustýrðum hátæknivélum nútímans enda 
liggur stjórn þeirra eins og opin bók fyrir 
þeim, segir Björn Sighvatz fagstjóri málm- 
og vélstjórnarbrautar í Fjölbrautaskóla 
Norðurlands vestra á Sauðarákróki sem 
kallar eftir byltingu í hugarfari gagnvart 
iðnnámi. Hann telur að sú áhersla á að 
byrja alltaf á grunninum með frumstæðum 
búnaði fæli unga fólkið frá greininni. 

„Þeim nemendum sem vel gengur í bóknámi 
í skóla er beinlínis beint í bóknám óháð því 
hvort þeir séu færir í handverki eða hafi á 
því áhuga. Það telst sóun á þekkingu og getu 
þegar góður bóknámsmaður fer í iðnnám 
en enginn talar um það sem skelfilega sóun 
á verðmætri handverksþekkingu þegar fær 
einstaklingur fer í bóknám. Þeim sem ekki 
vel gengur í grunnskóla almennt er alltaf 
beint í iðnnám. Þó viljum við og þurfum 
að fá fullkomna iðnaðarmenn til að vinna 
fyrir okkur. Þarna er greinilega eitthvað 
ímyndarvandamál í gangi,„ segir Björn.

Birni hefur gengið vel að fá ungt fólk í 
námið hjá sér en nú eru stunda það tæplega 
40 nemendur og eftirspurnin það mikil að 
mjög þröngt er orðið um nemendurnar. 
Hann segir grunnskólakynninguna algert 
lykilatriði. „Þessi kynning heldur lífinu í 
okkur. Ef hún væri ekki væru mun færri í 
þessu námi hér. Þau skila sér aftur þegar 
þau hafa komið hingað og prófað vinnuna 
og búið til hluti. Þau þurfa reyndar að velja 
að koma hingað þannig að þetta er ekki 
kynnt fyrir öllum grunnskólanemum, það 
er það sem vantar. En eins og er erum við 
með alveg fulla deild og ég veit ekki hvað 
við ættum að gera ef kynningin yrði öflugri, 
allavega er mikil eftirspurn eftir þessu 
námi hér.„

Tengja hönnun og málmtækni 
til að ná til stúlkna
Sérstaklega þarf að efla kynninguna hjá 
stelpum í grunnskólunum og breyta ímynd 
greinarinnar þar, að mati Björns. Hann 
segir mikið af konum sem hafa áhuga á 
suðunámskeiðum en kynningin á greininni 
sem valkosti í námi sé ekki nóg gagnvart 
ungu stúlkunum. „Þó vorum við í fyrsta sinn 

núna í kynningu með hreinan stelpnahóp, 
sjö til átta stelpur. Þær smíðuðu bleikar 
melkorkur, fatastanda úr járni. Þannig að 
þær voru virkilega að skapa eitthvað og sjá 
hluti verða til.„

Björn telur að með því að opna hönnunar-
braut og tengja fögin saman væri hægt 
að ná til mun fleiri nemenda og þá ekki 
síst fullorðinna nemenda sem sýna þessu 
mikinn áhuga. Margt af því fólki hefur aðra 
menntun en vill bæta við sig þekkingu í 
málsmíðum og fleiru. Sú leið að taka þetta 
inn í skólann opnaði þennan möguleika líka 
fjárhagslega fyrir fólki því námskeið af 
þessu tagi geta verið mjög dýr. Auk þess 
fengju þátttakendur einingar sem nýttist 
þeim í þeirra námi.
 
Fara á Þjóðminjasafnið til að 
læra á ritsíma
„Árangur næst ekki nema með byltingu 
í hugmyndafræðinni um þessar greinar. 
Krakkarnir koma hér í kynningu og ég 
reyni að fá þau til að stoppa við og smíða 
eitthvað. Þó það sé eitthvað einfalt. Það 
gerir mun meira gagn heldur en einhverjir 
fyrirlestrar um námið sem slíkt.„
Björn er kominn með hátæknivélar í 
skólann, tölvustýrðar CNC vélar og segir að 
þegar unga fólkið komi inn í slíkt snyrtilegt 

umhverfi þá eigi það ekkert skylt við þá 
mynd sem fólk hefur almennt í höfðinu 
af smiðjum þar sem allt er svart. Hann 
bendir á að þar sem umhverfi unga fólksins 
einkennist nú þegar af tölvutækni þá liggi 
þessar tölvustýrðu vélar alveg opnar fyrir 
þeim. „Þó að við sem eldri erum séum 
búnir að berjast við að læra á þessar vélar, 
tekur það unga fólkið mjög stuttan tíma. 
Samt er alltaf verið að segja að við eigum 
fyrst að kenna þeim grunninn.„ Björn segir 
að það hafi kostað mikla baráttu að fá 
leyfi til að kaupa tölvustýrðu vélarnar inn 
í skólann og telur að ef til vill ráði stundum 
ótti kennaranna sjálfra við að þurfa að ná 
tökum á nýrri tækni til að geta kennt hana. 
En tölvubekkirnir tveir og fræsarinn eru 
mikið lán að sögn Björns. 
„Til hvers þarf endilega að byrja á að læra 
allan grunninn? spyr ég og segi stundum 
þessa dæmisögu: Hvað gerir barnabarnið 
þitt ef þú gefur því nýjan farsíma? Það fiktar 
aðeins í honum, hringir svo í ömmu til að 
segja frá nýja símanum og sendir vinunum 
boð og myndir. Finnst okkur í alvöru að 
við ættum fyrst að fara með barnið á 
Þjóðminjasafnið til að kenna því fyrst á 
ritsíma, svo á sveitasímann, hálfsjálfvirkan 
síma, sjálfvirkan og loks á farsíma. Nei, því 
fyrir barninu virkar síminn og getur gert 
allt sem sími á að gera! Grunnurinn er því 
meira eins og sagnfræði.„

Kennarar verða að leggja 
mikið á sig
Björn mótmælir því að ekki þýði að kaupa 
tölvustýrð tæki nema ætlunin sé að fara í 
fjöldaframleiðslu. „Við höfum séð að krakkar 
sem hafa verið hjá okkur eru sneggri 
að renna einstaka hlut en rennismiður á 
handstýrðum bekk. Og hvað er nemandi eftir 
nemanda, ár eftir ár, sem vinnur við þessar 
vélar, annað en fjöldaframleiðsla? Þetta er 
því þekking fyrir fjölda nemenda þó ekki séu 

Smíðaðar eru m.a. skærbleikar Melkorkur í 

ýmsum útfærslum í skólanum. Hér sjáum við 

Kristjönu Sigríði Pálsdóttur fyrir framan eina.



framleidd milljón stykki af sama hlutnum.“
Vissulega er þessi nálgun mjög mikil vinna 
fyrir kennarana að sögn Björns, enda sé 
það eina sem gildir fyrir þá að halda sér við 
í sínu starfi. Björn telur að allir kennarar 
verði að fara í endurmenntun á minnst 
fimm ára fresti. „Kennsla er þannig starf að 
maður getur verið að allan sólarhringinn og 
er aldrei búinn ef maður vill vanda sig.„
Kennararnir af brautinni fóru til Brussel 
á kynningu á þessum vélum og til að 
læra meira um þær. Þar blasti við nýr 
heimur: „Þarna var teppalagt í kringum 
vélarnar enda allar lokaðar og engin 
óþrifnaður. Ef við komumst upp á þetta 
plan, værum við ekki bara að tala um annað 
og bætt vinnuumhverfi, heldur líka nýtt 
„launaumhverfi„. Þessu þarf að koma til skila 
og kynna þarf verknám á svona forsendum. 
Það yrði til þess að möguleiki væri fyrir alla 
og þannig þarf að kynna verknám,„ segir 
Björn og spyr hví það sé svo sjálfsagt að 
fara í bóknám til stúdentsprófs en ekki að 
fara í verknám. 

Vakning í handverki og á 
meðal fólks á miðjum aldri
„Nú er samt mikil vakning í handverki. Þá 
erum við gjarnan að tala um fólk sem er 
um þrítugt og þar yfir sem hefur sýnt því 
mikinn áhuga að koma aftur inn í skólann og 
langar til að geta búið eitthvað til, án þess 
að samt vera endilega í venjulegu iðnnámi. 
En svo heldur alltaf ákveðið hlutfall þessa 
hóps áfram í námi.„

Björn segir að sama hafi gerst í vélstjórninni 
þegar hann kenndi vélavörðinn: „Þá var 
ég að bjarga mönnunum sem voru hér á 
rækjubátunum og trillunum því þeir höfðu 
ekki réttindi. Þetta voru menn sem höfðu 
ekki klárað námið á sínum tíma. Höfðu 
kannski verið lesblindir eða eitthvað slíkt 
og þannig jafnvel flosnað upp úr skóla strax 

í grunnskóla. Svo þegar þeir komu hingað 
á námskeið, sáu þeir að þetta var ekkert 
mál og að þeim gekk ljómandi vel, þá voru 
margir sem héldu áfram námi,„ segir Björn 
og bætir við að í þeim hópi hafi jafnvel verið 
einstaklingar sem höfðu einsett sér að fara 
aldrei aftur í skóla enda ekki fundið sig þar 
í upphafi.

Nemunum hefur gengið alveg þokkalega 
að fá námssamninga að sögn Björns. 
„Reyndar er hluti af þeim nemum sem 
koma hingað í grunndeildina að fara í 
bifvélavirkjun. Því miður erum við enn 
ekki að kenna hana og þeir fara flestir 
í Borgarholtsskóla. Einhverjir fara í 
vélaverkstæði kaup-félagsins hér og einnig 
í hin ýmsu fyrirtæki í Reykjavík. Margir 
eru jafnframt í framhaldsnámi eftir að þeir 
fara héðan. Til dæmis bjóðum við aðeins 
uppá fyrsta og annað stig í vélstjórninni 
hér þannig að þeir þurfa að fara annað 
til að halda sínu námi áfram. Aðrir fara í 
rennismíði í viðbót við vélvirkjunina hér 
og við teljum okkur vera að undirbúa þá 
vel með CNC vélunum okkar hérna.„

Margt má enn bæta
Björn segir samstarf skólanna og 
sveinsprófsnefndanna of lítið svo skólarnir 
þekki ekki nóg til þeirra krafna sem gerðar 
eru í sveinsprófunum til að geta búið 
nemendur undir þau. Námsskráin sé mjög 
opin. Hann saknar þess einnig að hafa 
ekki fleiri stjórnendur í skólunum sem 
hafa iðnnám sem bakgrunn. Því skorti 
stundum á skilning á þörfum iðngreinanna 
og mikill tími fari í að skýra hugmyndir 
fyrir stjórnendum. Björn veltir því upp að í 
skólum sem kenna verknámsgreinar mætti 
gera kröfu um að annað hvort skólastjóri 
eða aðstoðarskólastjóri sé menntaður í 
einhverri iðn- eða tæknigrein. 
Hann vildi líka sjá meiri skilning á þeim 

kostnaði sem fylgir óhjákvæmilega iðn- 
og tækninámi: „Hér er ríkisrekinn skóli en 
þarf að borga virðisauka af vélum sem við 
kaupum. Allir skólar eru skikkaðir til að 
borga virðisaukaskatt og þótt námsgögn 
séu undanskilin honum eru efniskaup 
í okkar fögum það ekki.„ Björn nefnir 
álplötur og fleira sem dæmi um dýrt efni 
sem útvega þurfi til kennslunnar og furðar 
sig á að það þyki sjálfsagður hlutur að 
verknámskennarar fara í fyrirtæki til að 
biðja þau að gefa efni til kennslunnar. „Það 
er ólíklegt að við sjáum bóknámskennara 
fara í prentsmiðju til að biðja um búnt af 
A4 blöðum að gjöf til að geta kennt. En 
okkur finnst sjálfsagt að fara í smiðjur og 
biðja þær um að gefa okkur járnplötur til 
að smíða úr þeim. Við fórum til dæmis og 
tókum allt sem við gátum úr Hegranesi SK 
2, þegar það átti að fara í brotajárn, þótt við 
hefðum ekki aðstöðu til að geyma það allt.“
 
Framtíð iðngreinanna er björt
„Framtíð þessara iðngreina getur ekki 
verið annað en björt,„ segir Björn. „Bara 
þessi tækjakostur sem við erum með og 
er að koma, hlýtur að efla menn og styrkja 
starfsgreinarnar, það getur ekkert annað 
verið. Ef við miðum okkur við önnur lönd þá 
stöndum við alveg jafnfætis ef við komumst 
á þetta stig og tökum inn alla nýjustu 
tæknina. Erlendis eru ekkert betri fagmenn, 
þar hafa hins vegar verið betri vélar, þar til 
nú. Þetta er alveg geysileg viðhorfsbreyting 
innan stéttarinnar að fara yfir í þessa þróun 
og nota nýjustu tækni. Fyrst og fremst er 
það bara fælni sem stendur í veginum, fólk 
þorir ekki að tala um það, en oft er ástæðan 
að menn treysta sér ekki eða nenna ekki 
að læra þessa nýjustu tækni þó margir 
séu áhugasamir um þetta,„ segir Björn og 
bætir við: „Það eru óendanlegir möguleikar 
í málmiðnaði og þyrfti að gera þessari 
menntun mun hærra undir höfði.„ 

Vinnuaðstaða nemenda ætti að mati Björns 
að vera svipuð því sem sést á þessari mynd… 

…ekki eins og sést á þessari. 
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Starfsendurhæfingarsjóður er sjálfseignarstofnun, formlega stofnuð 

af aðilum vinnumarkaðarins í maí 2008. Sjóðurinn byggir á samningi 

um nýtt fyrirkomulag starfsendurhæfingar í kjarasamningum á 

vinnumarkaði á árinu 2008.

Samkvæmt ákvæði í kjarasamningum frá 17. febrúar 2008 hafa 

atvinnurekendur greitt 0,13% af heildarlaunum í sjóðinn frá  

1. júní 2008. 

Áætlað var að ríkið kæmi inn með 0,13% framlag á þessu ári en í ljósi 

aðstæðna í þjóðfélaginu seinkar því. Á næsta ári er stefnt að því að 

lífeyrissjóðir komi inn með sama framlag og launagreiðendur.

Þannig verður heildarframlagið í sjóðinn 0,39% af heildarlaunum.

nýtt fyrirkomulag

Með þessu er stigið mikilvægt skref í þá átt að tryggja öllum 
starfsmönnum á vinnumarkaði þjónustu í formi starfsendurhæfingar 
ef um er að ræða skerta vinnugetu vegna veikinda eða slysa.
Sjóðurinn er til húsa að Sætúni 1 í Reykjavík og nánari upplýsingar 
um starfsemi hans er að finna á heimasíður sjóðsins: www.virk.is

stefna starfsendurhæfingarsjóðs er að:

 skipuleggja ráðgjöf og þjónustu fyrir starfsmenn sem veikjast   
 til lengri tíma eða slasast þannig að vinnugeta skerðist

 stuðla að snemmbæru inngripi með starfsendurhæfingar-  
 úrræðum í samstarfi við sjúkrasjóði og atvinnurekendur

 fjármagna ráðgjöf og fjölbreytt endurhæfingarúrræði
sem miða að aukinni virkni starfsmanna sem búa við skerta   
vinnugetu til viðbótar því sem þegar er veitt af hinni almennu   
heilbrigðisþjónustu í landinu

 stuðla að fjölbreytni og auknu framboði úrræða í    
 starfsendurhæfingu

 byggja upp og stuðla að samstarfi allra þeirra aðila sem koma   
 að starfsendurhæfingu viðkomandi einstaklinga

 hafa áhrif á viðhorf og athafnir í samfélaginu til að stuðla að   
 aukinni virkni starfsmanna

 styðja við rannsóknir og þróunarvinnu á sviði    
 starfsendurhæfingar.

 

meginverkefni starfsendurhæfingarsjóðs eru að:
 skipuleggja og hafa umsjón með störfum ráðgjafa sem starfa

á vegum stéttarfélaganna og aðstoða einstaklinga sem þurfa 
á endurhæfingu að halda. Starfsendurhæfingarsjóður greiðir 
kostnaðinn af störfum ráðgjafanna ásamt því að hafa umsjón og 
eftirlit með starfi þeirra og veita þeim faglegan stuðning. Sérstök 

áhersla er lögð á snemmbært inngrip með starfsendurhæfingarúrr
æðum í samstarfi við sjúkrasjóði og atvinnurekendur.

 greiða kostnað af ráðgjöf ýmissa fagaðila um mótun sérstakrar
einstaklingsbundinnar endurhæfingaráætlunar, s.s. lækna, 
sálfræðinga, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa, félagsráðgjafa, náms- og 
starfsráðgjafa o.s.frv.

 greiða fyrir kostnað við úrræði og endurhæfingu með áherslu
á að auka vinnugetuna, til viðbótar því sem þegar er veitt af hinni 
almennu heilbrigðisþjónustu í landinu. 

Önnur verkefni starfsendurhæfingarsjóðs eru að:

 stuðla að aukinni fjölbreytni og framboði úrræða í    
 starfsendurhæfingu

 byggja upp og stuðla að samstarfi allra þeirra aðila sem koma   
 að starfsendurhæfingu

 hafa áhrif á viðhorf og athafnir í samfélaginu sem stuðla að   
 aukinni virkni einstaklinga

 styðja við rannsóknir og þróunarvinnu á sviði    
 starfsendurhæfingar.

ráðgjafar hjá stéttarfélögum

Ráðgjafar hjá stéttarfélögunum veita einstaklingum aðstoð við 
að viðhalda og efla virkni til vinnu. Ráðgjafarnir vinna í nánu 
samstarfi við viðkomandi einstakling, halda utan um mál hans og 
aðstoða hann við að fá nauðsynlegan stuðning ásamt þeim bótum 
sem hann á rétt á. Þeir hafa einnig aðgang að ýmsum úrræðum og 
stuðningsaðilum sem veitt geta einstaklingum viðeigandi meðferð 
sem miðar að því að efla vinnugetu og varðveita vinnusamband 
einstaklings.

sem dæmi um stuðning má nefna:
 Ráðgjöf og hvatningu sem tekur mið af aðstæðum einstaklings

 Mat á starfshæfni sem tekur mið af bæði heilsufarslegum og   
 félagslegum þáttum

 Aðstoð við gerð og eftirfylgni einstaklingsbundinnar áætlunar   
 um aukna virkni, heilsueflingu og endurhæfingu

 Aðstoð og leiðbeiningar til að tryggt sé að viðkomandi    
 einstaklingur fái það sem honum ber innan kerfisins

 Aðstoð frá sérfræðingum eftir mat á stöðu einstaklings    
 hverju sinni. Hér getur t.d. verið um að ræða aðstoð lækna,   
 sálfræðinga, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa, félagsráðgjafa, náms- og   
 starfsráðgjafa o.s.frv.



Tímarit VM / 3. árg. 2. tbl. 2009 / www.vm.is / Stórhöfða 25 / Sími 575 9800 ��

 Aðstoð í formi stuðnings til náms sem hefur það að markmiði   
 að auka vinnugetu einstaklings

 Aðstoð í formi skipulagðrar starfsendurhæfingar þar sem
einstaklingurinn, atvinnurekandinn og mismunandi fagaðilar vinna 
saman við að finna leiðir til aukinnar vinnugetu.
Ráðgjafar hjá stéttarfélögunum starfa í nánu samstarfi við 
fjölbreyttan hóp sérfræðinga á vegum Starfsendurhæfingarsjóðs. 
Þeir starfa eftir ákveðnum vinnuferlum og reglum sjóðsins og fá 
víðtækan stuðning, fræðslu og aðstoð frá Starfsendurhæfingarsjóði.

Áhersluþættir í starfi sjóðsins:
 Jákvæð nálgun. Við viljum hafa jákvæð áhrif á einstaklinga,

atvinnurekendur, stéttarfélög, opinbera aðila og fagaðila til að ná 
sem bestum árangri.

 Gott samstarf. Við leggjum áherslu á gott samstarf við alla þá
aðila sem koma með einum eða öðrum hætti að starfsendur-
hæfingu einstaklinga. Við viljum einnig leggja okkar af mörkum 
til að stuðla að góðu samstarfi mismunandi aðila með hagsmuni 
þeirra einstaklinga að leiðarljósi sem þurfa á þjónustu og aðstoð 
að halda.

 Að nýta úrræði og byggja upp úrræði í nærumhverfi
einstaklingsins. Það er mikilvægt að einstaklingar um allt land hafi 
aðgang að góðri þjónustu í sinni heimabyggð og þjónustan taki 
mið af aðstæðum einstaklinga á hverjum stað.

 Að mæta fólki þar sem það er statt hverju sinni. Til að geta haft
jákvæð áhrif á einstaklinga þá þarf að vera til staðar skilningur á 
aðstæðum og líðan – þannig er unnt að taka næsta skref fram á 
við. Með góðri samvinnu beggja aðila náum við árangri saman.

 Virkni einstaklinga. Við viljum horfa á styrkleika hvers einstaklings
og leggja áhersla á þá eiginleika og hæfileika sem eru til staðar. 
Út frá þeirri stöðu er skoðað hvernig unnt er að auka starfshæfni 
einstaklingsins eða viðhalda henni – allt eftir aðstæðum.

 Að skapa rými fyrir alla. Það þarf að vera rými fyrir einstaklinga
með mismunandi færni og hæfni í okkar samfélagi. Með auknu 
rými aukum við möguleika allra einstaklinga til að taka virkan þátt 
í samfélaginu. 

 Að efla þekkingu og reynslu. Við viljum efla þekkingu og reynslu á  
 sviði starfsendurhæfingar á Íslandi.

Hlutverk ráðgjafa er að bjóða félagsmönnum upp á 

þjónustu ef starfshæfni þeirra er skert eða henni er  

ógnað vegna veikinda eða heilsubrests. Rauði þráðurinn  

er að efla virkni einstaklingsins, auka vinnugetu og varð-

veita vinnusamband hans til að koma í veg fyrir að hann 

detti út af vinnumarkaðnum. 

Þegar einstaklingur sækir um í sjúkrasjóð er honum boðið upp 
á að koma í viðtal til ráðgjafa. Ráðgjafarferlið fer síðan eftir 
þörfum og væntingum hvers og eins. En tilgangurinn er að efla 
færni og vinnugetu til að draga úr líkum á því að launafólk hverfi 
af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku. Lykilatriði í því 
sambandi er aukin virkni einstaklingsins, efling endurhæfingar  
og annarra úrræða. 

Ráðgjafinn er sérhæfður í að aðstoða einstaklinga við að efla 
færni sína og vinnugetu og hefur til þess aðgang að fjölbreyttum 
hópi sérfræðinga og fjölbreyttri þjónustu. Um getur verið að 
ræða aðgang að ýmsum úrræðum og stuðningsaðilum sem geta 
veitt einstaklingnum viðeigandi meðferð sem miðar að því að efla 
vinnugetu, og varðveita vinnusamband hans.
Ráðgjafarferlið tekur mið af aðstæðum hvers og eins, en hér eru 
nokkur dæmi um þá þjónustu sem ráðgjafinn veitir:

 Ráðgjöf og hvatningu sem tekur mið af aðstæðum hvers og eins

 Mat á starfshæfni sem tekur mið af bæði heilsufarslegum og   
 félagslegum þáttum

 Aðstoð við gerð og eftirfylgni einstaklingsbundinnar áætlunar   
 um aukna virkni,  heilsueflingu og endurhæfingu

 Aðstoð og leiðbeiningar til að tryggja að viðkomandi    
 einstaklingur fái það sem honum ber innan kerfisins

 Aðstoð frá sérfræðingum eftir mat á stöðu einstaklings   
 hverju sinni. Hér getur t.d. verið um að ræða aðstoð lækna,   
 sálfræðinga, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa, félagsráðgjafa, náms- og   
 starfsráðgjafa o.s.frv.

 Aðstoð í formi stuðnings til náms sem hefur það að markmiði að  
 auka vinnugetu 

 Aðstoð í formi skipulagðrar starfsendurhæfingar þar sem   
 einstaklingurinn, atvinnurekandinn og mismunandi fagaðilar   
 vinna saman við að finna leiðir til aukinnar vinnugetu

Virkni einstaklingsins sjálfs er lykilatriði í þessu sambandi, að 
hann sé sjálfur virkur í að auka vinnufærni sína og viðhalda 
vinnusambandinu. Ráðgjafinn er síðan sá aðili sem hvetur 
einstaklinginn til virkni og veitir stuðning og upplýsingar. 
Veikindaréttur fólks er mismunandi langur og því getur fólk hafa 
verið frá vinnu vegna veikinda í langan tíma áður en það fær 
aðstoð frá sjúkrasjóði. Það er því mikilvægt að hafa í huga að 
þegar félagsmaður á orðið erfitt með að sinna starfi sínu vegna 
heilsubrests þá getur hann sett sig í samband við ráðgjafa. Skilyrði 
fyrir aðstoð er ekki að viðkomandi njóti aðstoðar sjúkrasjóðs. 
Félagsmenn geta óskað eftir viðtali við ráðjafa þótt þeir njóti enn 
launagreiðslna frá atvinnurekanda.
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Félag Vélstjóra og málmiðnaðarmanna hefur í sam-

starfi við Virk, starfsendurhæfingarsjóð ráðið til starfa 

ráðgjafa í starfsendurhæfingu. Ráðgjafi félagsins 

er Sigrún Sigurðardóttir. Hún er með skrifstofu að 

Stórhöfða 27. Vinnutími er þriðjudaga, föstudaga og  

annan hvorn miðvikudag. 

nýr liðsmaður félagsmanna 
– samstarf Virk og Vm
„Hlutverk VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs 

er að draga markvisst úr líkum á því að 

launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna 

varanlegrar örorku, með aukinni virkni, 

eflingu endurhæfingar og öðrum úrræðum 

segir Sigrún Sigurðardóttir, nýráðinn 

ráðgjafi sjúkrasjóðs VM. Starfsendurhæf

ingarsjóður skipuleggur og hefur umsjón 

með störfum ráðgjafa sem starfa aðallega 

á vegum sjúkrasjóða stéttarfélaganna og 

munu aðstoða einstaklinga sem þurfa á 

endurhæfingu að halda. Starfsendurhæfi

ngarsjóður greiðir kostnaðinn af störfum 

ráðgjafanna ásamt því að hafa umsjón 

og eftirlit með starfi þeirra og veita þeim 

faglegan stuðning. Sérstök áhersla er lögð 

á snemmbært inngrip með starfsendurhæ

fingarúrræðum í samstarfi við sjúkrasjóði 

og atvinnurekendur.

Sigrún leggur áherslu á að ráðgjafinn 

sé talsmaður eða hagsmunaaðili 

félagsmannsins og mikið sé lagt upp úr 

trúnaði við þá. Upplýsingar fari hvorki 

til stéttarfélagsins né atvinnurekanda 

nema með samþykki viðkomandi.

Rannsóknir sýna að eftir því sem 

einstaklingur er lengur frá vinnu, því 

erfiðara er að hverfa aftur til starfa. 

Sigrún segir að starf ráðgjafa  feli m.a.  í 

sér stuðning og hvatningu ásamt aukinni 

og bættri þjónustu sem tryggir aðgang að 

réttum upplýsingum og hvar eigi að leita 

sér upplýsinga í víðasta skilningi. Þarna 

er hægt á einum stað að fá upplýsingar og 

leita leiða um hvaða endurhæfingarúrræði 

eru í boði. Um getur verið að ræða 

námskeið, fræðslu, stuðningshópa og 

svo má lengi telja. „Þetta kerfi gengur 

allt útá að efla virkni einstaklingsins, að 

hann nýti tímann vel, honum til hagsbóta 

og tryggja að hann fái þá þjónustu sem 

hann þarf á að halda og getur nýst honum í 

endurhæfingarferlinu,” segir Sigrún. 

Vera virkur og forðast 
einangrun
„Einstaklingurinn á alltaf sinn rétt ef hann 

hefur greitt í sjúkrasjóð. Markmiðið með 

minni vinnu er að viðkomandi nýti þennan 

tíma vel og komi vonandi enn öflugri 

inn á vinnumarkaðinn að þessum tíma 

liðnum eða komist jafnvel fyrr í vinnu en 

áætlað var eftir að hafa verið í markvissri 

endurhæfingu.„

Sigrún bendir á að sumir séu alltaf á 

leiðinni í einhverja endurhæfingu, fresti 

því, komist ekki af stað eða stundi 

hana mjög stopult. „Mikilvægt er að 

haldið sé vel utan um þá einstaklinga 

sem eru í endurhæfingu, að sjá til 

þess að endurhæfing sé í gangi og að 

hún sé markviss. Það er alltaf hætta á 

að fólk einangrist í veikindum sínum. 

Gegn því þarf að vinna.„ 

allir búa yfir einhverjum 
hæfileikum
Mögulega hefur einstaklingur tapað færni 

til að vinna sitt starf og þá þarf að skoða 

þau tækifæri sem einstaklingurinn hefur 

og víkka sjóndeildarhring hans. Þannig 

getur hann verið áfram á vinnumarkaði 

en á nýjum starfsvettvangi. Þá þarf að sjá 

möguleika og tækifæri fyrir viðkomandi 

einstakling og hvað honum stendur til 

boða á öðrum vettvangi. Sigrún bendir á 

að til að breyta um starf þurfi ekki alltaf 

að fara í skóla. „Þú þarft að átta þig á því 

hvað þú kannt. Flestir hafa líka hæfileika 

til að tileinka sér nýja hluti og fólk þarf að 

átta sig á því að það getur gert svo margt. 

Þetta þarf að brýna fyrir fólki. Oft þarf 

bara að opna huga fólks og mat þess fyrir 

eigin hæfni og getu. Ég lít svo á að allir 

einstaklingar búi yfir mörgum hæfileikum. 

Hæfileikarnir eru ólíkir, það hafa allir 

einhverja styrkleika. Spurningin er að sjá 

þessa styrkleika að halda áfram að vinna 

í þeim. Þó að einar dyr lokast, þá opnast 

alltaf aðrar.„

aðgangur að sérhæfðri aðstoð
Starfsendurhæfingarsjóður hefur yfir 

að ráða stórum hópi sérfræðinga; lækni, 

félagsráðgjafa, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa ofl. 

ásamt því að kaupa þjónustu frá fagaðilum 

út í bæ. Einstaklingnum stendur til boða 

þjónusta frá þessum aðilum ef það er 

metið svo að hann þurfi áframhaldandi 

aðstoð að halda. „Ég veiti ekki meðferð 

heldur er ég ráðgjafi sem held utanum 

endurhæfingarferlið og veiti stuðning ef á 

þarf að halda, fylgi eftir og gef upplýsingar. 

En ef frekari aðstoðar er þörf þá er það 

metið í samráði við þessa sérfræðinga hjá 

sjóðnum„ segir Sigrún.

Hún nefnir sem dæmi að þegar 
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einstaklingur veikist mikið eða fær að vita 

að hann er með alvarlegan sjúkdóm þá sé 

ekki óeðlilegt að viðkomandi fyllist kvíða. 

Oft þarf að vinna úr slíku og þá er hægt 

að fá sálfræðiaðstoð til að viðkomandi 

komist aftur til vinnu. Það eru gjarnan 

fylgikvillar sjúkdóma sem einnig hafa  

áhrif á heilsuna og valda því að fólk kemst 

ekki til vinnu að sögn Sigrúnar. Slíkt getur 

valdið enn meiri einangrun. Það er því 

mikilvægt að ráðgjafi getið komið inn sem 

stuðningsaðili og gengið úr skugga um 

að viðkomandi fái þá þjónustu sem hann 

hefur rétt á.

„Oft koma áhrif slysa eða veikinda 

ekki fram fyrr  en eftir langan tíma. 

Þá er mikilvægt að vita af okkur  og 

fá aðstoð, þó svo að veikindin hafi 

ekki virkað alvarleg í byrjun. Gott er 

þó að hafa það í huga að betra er að 

koma frekar fyrr en seinna„

Þjónusta en ekki skilyrði
Þegar félagsmenn skila inn umsókn um 

sjúkradagpeninga úr sjúkrasjóði fá þeir 

upplýsingar um starf ráðgjafa. „Eftir 

nokkra daga boða ég í viðtal þar sem ég 

met stöðuna hjá viðkomandi. Svo fer bara 

eftir aðstæðum hvers og eins hvað gert er 

í framhaldinu. Stundum er ekkert meira 

sem ég geri að svo stöddu en stundum 

þarf áframhaldandi þjónustu. Það fer allt 

eftir aðstæðum hvers og eins hvað hentar 

eða þarf að gera. Hugmyndin er samt sem 

áður sú að öllum stendur þessi þjónusta 

til boða,„ segir Sigrún.

En þetta er ekki aðeins þjónusta við þá 

sem leita til síns stéttarfélags vegna 

stuðnings frá sjúkrasjóði. Þeir sem eru 

í starfi geta líka leitað til ráðgjafans 

því veikindaréttur í vinnu getur verið 

nokkrir mánuðir, áður en til dagpeninga 

frá stéttarfélagi kemur. Sigrún segir að 

stefnt sé að því að kynna þessa þjónustu á 

trúnaðarmannanámskeiðum, á fundum hjá 

stéttarfélögunum og á vinnustöðunum.

„Atvinnurekandi sem horfir á 

veikindamynstur, miklar fjarvistir 

eða veit af erfiðleikum hjá sínum 

starfsmanni getur bent honum á 

að leita til okkar og bent á að þessi 

þjónusta sé í boði. Þannig viljum 

við ná í fólk áður en of langur tími 

líður. Þannig er hægt að fyrirbyggja 

eða sleppa við alvarlegri veikindi eða 

lengri fjarveru af vinnumarkaði. Það 

geta verið þung skref fyrir marga að 

leita sér aðstoðar og þá eru stundum 

erfiðleikarnir orðnir miklir og búnir 

að vinda uppá sig í langan tíma. Við 

vitum að þeim mun lengri tími sem 

líður, því stærri verða vandamálin.„

Fjölbreytt aðstoð og 
stuðningur í boði
„Þjónusta okkar getur þannig verið allt frá 

því að aðstoða fólk við að fylla út eyðublöð 

og sækja um það sem það á rétt á, upp í 

það að veita viðvarandi aðstoð til langs 

tíma, allt eftir aðstæðum hvers og eins. 

Ef viðkomandi finnst erfitt að leita sér 

aðstoðar, treystir sér ekki á staðinn svo 

dæmi sé tekið og finnst það erfitt skref þá 

myndi ég bjóðast til að fara með honum. 

Það er hins vegar undir einstaklingnum 

komið hvaða þjónustu hann hefur þörf 

fyrir. Ég myndi, til að stuðla að því að 

einstaklingur nýti sér þá þjónustu sem 

í boði er, fara með viðkomandi ef hann 

treystir sér ekki til að fara einn. Því við 

vitum að oft er erfitt að koma sér af 

stað. Allt sem hægt er að gera til aðstoða 

einstaklinginn gerum við og fylgjum því 

eftir. „

unnið á forsendum hvers og 
eins
„Það er mikilvægt að ráðgjafinn sé 

þessi hlutlausi aðili þar sem hann er 

að þjónusta félagsmenn úr ólíkum 

stéttarfélögum. Þannig er ég með 

skrifstofu hér á Stórhöfðanum og líka í 

Borgartúni. Takmarkið er alltaf að aðstoða 

einstaklinginn á hans eigin forsendum 

til að koma í veg fyrir að hann hverfi af 

vinnumarkaðnum. Það er hugmyndafræðin 

á bak við þetta verkefni,„ segir Sigrún.

Félagsmenn geta sent Sigrúnu tölvupóst 

eða haft samband við VM og fengið 

þannig upplýsingar um ráðgjafann. 

Upplýsingar eru á heimasíðunni www.

vm.is og nánari upplýsingar á heimasíðu 

Starfsendurhæfingarsjóðs www.virk.is. 

Hægt er að ná í ráðgjafann í tölvupósti á 

netfangið sigruns@rafis.is. Einnig er hægt 

að hringja á skrifstofu félagsins og biðja 

um að ráðgjafinn hringi í sig.
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Orlofshúsin Ölfusborgir við Hveragerði eru alltaf vinsæl og hafa nýverið 
verið endurnýjuð og ýmislegt lagfært svo sem pallar o.fl.

Reynt hefur verið að hafa húsbúnað og innréttingar eins smekklegar
og unnt er. Félagar í VM hafa almennt séð gengið mjög vel um bústaðina.
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Reynt hefur verið að hafa húsbúnað og innréttingar eins smekklegar
og unnt er. Félagar í VM hafa almennt séð gengið mjög vel um bústaðina.

Miklar endurbætur voru gerðar á orlofshúsum VM í Ölfusborgum á  

árinu. Hús nr. 18 skemmdist töluvert í jarðskjálftanum 29. maí 

2008  

og þurfti að byggja það upp svo til frá grunni. Þá var gripið   

tækifærið til að endurnýja hin húsin sem  VM á  í Ölfusborgum.  

Húsin 3 voru því endurnýjuð að innan og stækkuð með sólstofu.  

Baðherbergi voru flísalögð, hiti settur í gólf og þau flísalögð,  

milliveggur eftir endurlöngu húsinu færður, til að stækka  

svefnherbergin og þeim fækkað í tvö en stækkuð að sama skapi.  

Húsbúnaður allur og tæki voru endurnýjuð.

Sjá myndir af nýjum innréttingum og sólstofum í ÖB

Í orlofshúsunum við Laugarvatn,  í Flataskógi í Snorrastaðalandi,  

var farið í endurbætur á raðhúsunum og sundlaugarsvæðinu. Þök,  

þakrennur og þakkantar voru endurnýjaðir og hurðir og gluggar á  

austurhlið litlu raðhúsanna einnig. Leiktæki, lóð og vegir lagaðir.  

Auk þess var fjölgað um einn bústað þar sem VM keypti 

sumarbústað  Keðjunnar (sem nú er hús nr. 6) og er VM nú eini 

eigandi allra  

bústaði í landi sínu Flataskógi í Snorrastaðalandi.

Sýna myndir af nýju húsi nr 6

Magnús Magnússon, framkvæmdastjóri VM
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