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 Ágætu félagsmenn.

Á komandi misserum fara hin raunverulegu áhrif 

bankahrunsins og heimskreppunnar að birtast 

íslenskum heimilum og einstaklingum. Niðurskurður 

ríkisins og sveitarfélaganna fer þá að birtast okkur 

í atvinnustiginu sem þau munu geta haldið uppi og 

skerðingu á þjónustu. Samfélag með óstarfhæfa banka 

mun ekki koma atvinnulífinu af stað og ég er farinn að 

undrast á því hvað atvinnulífið virðist ætla að ná að 

ganga lengi í þessu umhverfi.

Allir eru að spyrja spurninga um þau óteljandi mál sem 

þarf að leysa en fátt er um svör, hvað þá að einhver 

raunhæf stefna sé í augsýn. Dýrtíðin og greiðsluvandinn 

eykst og enginn upplifir skjaldborgina sem átti að slá 

um fjölskyldurnar og heimilin. Í mínum huga í dag, er 

það eina sem hægt er að gera er að vona það besta og 

taka því sem koma skal.

Það er í fleiri geirum atvinnulífsins en í fjármálakerfinu 

sem þarf að taka til og skoða hvernig hlutirnir hafa 

gengið fyrir sig og verið stjórnað. 

Með því að setja ákvæði um fyrningarleið á afla-

heimildum inn í stjórnarsáttmálann, setti ríkisstjórnin 

af stað mikla taugaveiklun í röðum útvegsmanna og 

annara sem telja málið sér tengt. Þetta er sett fram 

í þeim tilgangi að endurskoða skuli lög um stjórn 

fiskveiða í samráði og samstarfi við hagsmunaaðila, 

án fyrirframgefinnar niðurstöðu með víðtæka sátt og 

samkeppnishæfni greinarinnar að leiðarljósi. 

Ég ætla ekki að fara í miklar útlistanir varðandi þessi 

mál. Í mínum huga er komið að ákveðnum viðsnúningi 

í þessu mikla þrætumáli. Útgerðamenn komnir í nýtt 

umhverfi þar sem stjórnvöld eru ekki eins leiðitöm 

fyrir þá eins og var. Ég er sannfærður um að ef allir 
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aðilar setjast að samningaborðinu á jafnréttisgrundvelli 

með það verkefni að taka á þeim málum sem mestu 

óánægjunni hafa valdið í kerfinu muni finnast lausn á 

þeim. Staðfest verði varanlega í stjórnarskránni að 

þjóðin eigi fiskinn í sjónum og óskorað vald hennar yfir 

því að ráðstafa afnotaréttinum. Þá fyrst verði hægt að 

finna skynsama lausn á afnotarétti veiðiheimildanna 

með þjóðarhag að leiðarljósi.  

 

Það verður að viðurkenna þau mistök sem gerð voru, 

sætta sig við að mjög erfitt er og tímafrekt að vinda ofan 

af t.d. skuldsetningu greinarinnar sem aldrei má gerast 

aftur, varðandi auðlindir þjóðarinnar hvaða nafni sem 

þær nefnast. Að einstaklingar fái afnotarétt af auðlind 

og skuldsetji hana í botn og fari með fjármagnið í annað 

má ekki endurtaka sig. Ýmis önnur mál þarf að taka inn 

í umræðuna eins og breytta atvinnuhætti og byggðamál 

sem enginn stjórnmálamaður hefur þorað að ræða um í 

tengslum við raunveruleikann. 

Ég sé mörg tækifæri í stöðunni þar sem framsetningin 

í stjórnarsáttmálanum gefur enga fyrirfram ákveðna 

niðurstöðu. Nú þarf að taka á þessum uppsafnaða 

vanda og leysa hann. Einu getum við samt gengið út 

frá sem öruggu, að aldrei munu allir verða sáttir við 

niðurstöðuna.

Ég vona að sumarið verði öllum félagsmönnum 
ánægjulegt. 

Sjómönnum og fjölskyldum þeirra óska ég innilega 
til hamingju með sjómannadaginn.

 Kveðja,

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM.
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Vel á þriðja hundrað VM félagar og fjölskyldur þeirra 

mættu í 1. maí kaffið í ár. Harmonikkuleikari lék fyrir 

gesti og Óskar Valgarðsson, Áldal sýndi verk sín, sem 

vöktu mikla athygli hjá kaffigestum. Óskar notar m.a. 

málm og fiskbein í verk sín. Sýningin var síðan opin 

alla helgina og má segja að stöðugum straumur VM 

félaga hafi verið frá opnun og að lokum sýningarinnar. 
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Á dagskrá fundarins var m.a.
1. Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra
Guðmundur Ragnarsson, formaður VM, setti 
fundinn.

2. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins
Guðmundur Ragnarsson kynnti skýrslu stjórnar 
og fór yfir efni hennar í stórum dráttum.

�. Reikningar félagsins og sjóða
Heildarafkoma VM á árinu 2008 var jákvæð 
um 50 milljónir króna. Rekstrarafkoma fyrir 
fjármagnstekjur  jákvæð um 29 milljónir króna. 
Jákvæð afkoma var í öllum sjóðum VM þrátt fyrir 
bankahrun.

�. Umræður um skýrslu og reikninga 
Magnús Magnússon bar skýrslu og ársreikninga 
upp til atkvæða og var hvorutveggja samþykkt 
samhljóða.

�. Kjör endurskoðenda
Tillaga um sömu endurskoðendur og áður, þ.e. 
endurskoðendafyrirtækið Ernst & Young hf, var 
samþykkt samhljóða.

�. Reglugerðir og lagabreytingar
Fyrir fundinum lágu tillögur laganefndar um 
verulegar breytingar á lögum VM. Laganefndin 
var skipuð eftir aðalfund VM 2008. Einnig lá fyrir 
tillaga frá stjórn Akks um breytingar á lögum 
sjóðsins.
Hervar Gunnarsson kynnti tillögur laganefndar 
ítarlega. Nefndin hafði verið sammála um 
að breyta þyrfti uppröðun greina laganna og 
kaflaskipta þeim, auk breytinga á nokkrum 
lagagreinum. Hervar lagði til ákveðna 
málsmeðferð, í samræmi við þetta, að fundurinn 
fjallaði um tillöguna á saman hátt. Þ.e. að fjalla 
skyldi sérstaklega um breytta röðun 8 lagagreina 
auk kaflaskiptingarinnar, og bera sérstaklega 
undir atkvæði, en fjalla svo um einstaka 
lagabreytingar.

Tillaga laganefndar um breytta uppröðun greina 
og kaflaskiptingu laganna var borin undir atkvæði 
og samþykkt samhljóða.

Í samræmi við það sem segir að framan átti að 
ræða einstaka lagabreytinga en fundarmenn 
óskuðu eftir almennri umræðu um tillögur 

laganefndar áður en einstaka greinar yrðu 
afgreiddar.
Sú meðferð var samþykkt.

Allnokkrar umræður voru um 
lagabreytingatillögurnar og var niðurstaða ekki í 
augsýn fundarmanna.

Sævar Örn Kristjánsson lagði þá fram eftirfarandi 
dagskrártillögu:
Aðalfundur VM haldinn 17. apríl 2009 Samþykkir 
að fresta afgreiðslu tillögu laganefndar til næsta 
aðalfundar VM. Þar sem tekið verði tillit til umræðna 
um hana í dagskrá fundarins.
Þar sem þetta er dagskrártillaga ber að kjósa um 
hana strax án umræðu.  
 
Tillagan var borin undir atkvæði og samþykkt með 
yfirgnæfandi meirihluta og fáum mótatkvæðum. 
Frekari umræðum um lagabreytingar á 
félagslögum var því frestað.

Tekin var fyrir tillaga stjórnar Akks um breytingar 
á lögum sjóðsins og hún samþykkt.
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�. Ákvörðun stjórnarlauna
Í tillögum að nýjum lögum VM er ákvæði um 
þennan dagskrárlið. Umræður urðu um hvort 
ekki mætti ákveða stjórnarlaun þó ekki væri 
kveðið á um að aðalfundur samþykkti þau í 
núgildandi lögum VM. Stjórn VM hafði boðað 
tillögu um stjórnarlaun fyrir árið 2009 sem hún 
dró til baka og var því ekki fjallað um þennan lið 
frekar.

�. Kjör í nefndir og stjórnir sjóða
Eftirfarandi tillaga um skipun stjórn Akks var 
samþykkt: 
Magnús Jóhannesson, Umhverfisráðuneytinu,
Guðmundur Þ. Ragnarsson, VM, og Helgi Laxdal
Til vara: 
Páll Magnússon, 
Heimir V. Pálmason og
Jón Hansson

�. Kjör uppstillingarnefndar
Eftirfarandi tillaga um skipun í uppstillingarnefnd 
var samþykkt: 
Bragi Eyjólfsson, Hitaveitu Suðurnesja, 
Einar Hilmarsson, Sindra, 

Halldór Lúðvíksson, Hamri, 
Haraldur G. Samúelsson, Egill, 
þjónustuverkstæði, 
Hákon Örn Halldórsson, formaður LHG, 
Jóhannes Halldórsson, Framtak, 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Marel

10. Önnur mál
Kjör heiðursfélaga

Þeir Helgi Laxdal og Örn Friðriksson voru kjörnir 
heiðursfélagar VM

Kristinn Sævar, Jón Ragnarsson og Friðrik 
Björgvinsson komu í pontu og fjölluðu um 
lífeyrismál. Sögðust hafa gert ráð fyrir meiri 
umræðu um þau mál eftir að félagið kom af stað 
umfjöllun um þau. Almennt var það álit uppi að 
einungis sjóðsfélagar ættu að vera í stjórnum 
sjóðanna og að ræða þyrfti þau mál sem komið 
hefðu upp.
Guðmundur Ragnarsson sagði frá stöðu mála 
eftir að félagið sendi bréf á sjóðina og fór 
fram á að gerð væri grein fyrir  bitlingum sem 
stjórnarmenn og æðstu stjórnendur hefðu þegið. 

Sagði að komið hafi upp spurningar um hvernig 
skilgreina ætti vinnuferðir, sem sumar hefðu 
verið í boði þeirra fyrirtækja sem fjárfesta átti í. 
Þarna væru einhver mörk milli vinnuferða, þar 
sem fyrirtækið væri kynnt, og skemmtiferðar. 
Best væri að sjóðirnir sjái alfarið um sig sjálfir í 
þessum efnum.

Gylfi Ingvarsson, varaformaður, fjallaði um 
mikilvægi þess að félagið stæði vörð um að 
innlend fyrirtæki fengju þau verkefni sem í boði 
verða í framtíðinni.

Guðmundur Ragnarsson, formaður,  
sleit fundi kl 8:30
Magnús Magnússon, framkvæmdastjóri VM var 
fundarstjóri fundarins 
og Halldór Arnar Guðmundsson ritaði 
fundargerð.



Skýrslur og tölfræðin sýna að dauðaslysum hefur fækkað 
verulega á síðustu áratugum og að ekkert dauðaslys varð á 
árinu 2008. Því miður er ekki hægt að segja sömu sögu um 
önnur slys sem verða á sjó þótt árangur hafi einnig náðst í 
fækkun þeirra slysa.

Mikil breyting hefur orðið á viðhorfi sjómanna og útgerðar-
manna til öryggismála. Má það meðal annars þakka Slysa-
varnarskóla sjómanna, útgáfustarfsemi almennt á síðustu 
árum, áætlun um öryggi sjófarenda og ekki síst fjölmiðlum sem 
hafa gegnum árin fjallað ítarlega um þennan málaflokk.

Eðlilegt er að menn sem áhuga hafa á slysavörnum velti fyrir 
sér hvað ráði fækkun dauðaslysa. Margir hafa lagt sitt af 
mörkum til að fækka þessum sjóslysum á síðustu 20 til 30 
árum. Rétt er að hafa í huga þegar rætt er um fækkun slysa 
á sjó að það er ekki einn aðili eða einn hópur manna sem á 
heiður af þessum árangri. 

Sanngjarnt er að minnast þeirra sem markað hafa leiðina 
og má þar nefna Slysavarnarfélagið með sínum duglegu 
kvennadeildum og björgunarsveitum, hönnuði að nýjum 
björgunarbúnaði og ekki hvað síst allan þann fjölda sem barist 
hefur fyrir bættu öryggi sjómanna. Þetta fólk hefur lagt mikið á 
sig á undanförnum áratugum og margir í sjálfboðavinnu. Margir 
þeirra eru fallnir frá en engu að síður skulum við minnast þess 
sem þeir gerðu til að bæta öryggi okkar sjómanna. 

Áhugamenn um slysavarnir eru stöðugt að hugsa um 
öryggismál sjómanna og reyna að finna lausnir til að fækka 
slysum. Mikið er enn óunnið í þeim efnum. Hafa ber í huga að 
í langflestum tilfellum hafa sjómennirnir sjálfir og áhugamenn 
um öryggi sjómanna fundið upp þau öryggistæki sem fækkuðu 
mest alvarlegu sjóslysunum á undanförnum árum. 

LandheLGisGæsLan
Þegar fækkun dauðaslysa á sjó ber á góma kemur Landhelgisgæslan 
fyrst upp í hugann. Landhelgisgæslan (Lhg.) á mjög stóran þátt í að 
bjarga sjómönnum frá alvarlegum slysum og dauða enda hefur hún 
haft á að skipa frábærum sjómönnum, flugmönnum og flugliðum. 
Þyrlusveit Lhg. hefur unnið ótrúleg björgunarafrek og hefur hróður 
þyrluáhafna aukist til muna eftir að Lhg. fékk stærri og kraftmeiri 
þyrlur eins TF-LÍF sem kom til landsins 1995. 
Í samantekt flugdeildar Lhg. kemur fram að frá árunum 1999 til 
2008 eða í 10 ár hafa þyrlurnar bjargað 203 sjómönnum úr sjó eða 
frá skipum og eru þá meðtaldir þeir sem sóttir hafa verið veikir eða 
slasaðir um borð í skip á hafi úti. 
Þyrlusveitir Lhg. hafa því bjargað að meðaltali rúmlega 23 mönnum 
á ári síðustu 10 árin. Á aðeins einni viku, dagana 5. til 10. mars 1997, 
bjargaði þyrlan TF LÍF hvorki meira né minna en 39 sjómönnum 
af þremur skipum. Flutningaskipið Vikartindur strandaði við 
Þjórsárósa 5. mars 1997 en þar bjargaði þyrlan 19 mönnum af 
skipinu við erfiðar aðstæður og lélegt skyggni. Skömmu áður hafði 
varðskipið Ægir gert tvær árangurslausar tilraunir til að koma 
dráttartaug í skipið þar sem það lá vélarvana fyrir akkerum tvo 
kílómetra frá landi. Varðskipið varð fyrir broti í seinni tilrauninni 
með þeim afleiðingum að einn skipverji af Ægi fór fyrir borð og 
drukknaði. Flutningaskipið Dísarfelli fórst 9. mars 1997 er það var 
statt 100 sjómílur suðaustur af Hornafirði í kolvitlausu veðri og 8 
til 10 metra ölduhæð. Þar bjargaði þyrlan 10 sjómönnum en tveir 
menn fórust. Þann 10. mars 1997 bjargaði þyrlan 10 manna áhöfn 
netabátsins Þorsteins GK þegar skipið rak vélarvana að landi undir 
Krýsuvíkurbergi þar sem það síðan strandaði upp í klettunum. 

Þann 14. mars 1987 strandaði Barðinn GK norðurundir Dritvík á 
Snæfellsnesi þar sem hann skorðaðist milli klettana og hallaði 
70 til 80° á stjórnborða. Skipbrotsmenn voru allir í þvögu inni í 
kortaklefa sem er inn af stýrishúsi. Stýrishúsið var opið og gekk 
sjór þar í gegn og voru mennirnir meira og minna í sjó. Ekki 
reyndist mögulegt að bjarga mönnunum frá landi þó skipið væri 
mjög stutt frá björgunarmönnum sem komnir voru á strandstað. 

Sigmar Þór Sveinbjörnsson, skipaskoðunarmaður

og áhugamaður um öryggismál til sjós
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Eini möguleiki skipverja var að komast með þyrlu frá borði og 
sá möguleiki varð sem betur fer að veruleika. Þegar Þyrlan TF- 
SIF kom á vettvang sást engin hreyfing á mönnum um borð enda 
gaf sjó yfir allt skipið. Eftir nokkra stund sáust menn í stýrishúsi 
Barðans. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður tókst áhöfn þyrlunnar að 
slaka línu niður að brúardyrum og þannig hífði hún mennina einn 
í einu upp í þyrluna. Þarna bjargaði áhöfn TF-SIF allri níu manna 
áhöfn skipsins úr bráðum lífsháska þegar ekkert annað gat komið 
þeim til hjálpar. Þann 20. febrúar 1991 strandaði Steindór GK 101 
undir Krísuvíkurbergi. Skipið lenti í stórgrýttri urð. Þyrlan kom á 
vettvang og bjargaði mönnunum en á meðan á björgun stóð gekk 
sjór yfir skipið þar sem það veltist í fjörunni. Illmögulegt hefði verið 
að bjarga mönnunum á annan hátt en með þyrlunni.
Þetta eru örfá dæmi um afrek starfsmanna Landhelgisgæslunnar. 
Verðugt verkefni er að taka saman allar bjarganir sem starfsmenn 
Landhelgisgæslunnar hafa unnið bæði af sjó og úr lofti. Það eru 
ekki fá mannslíf sem þessir menn hafa bjargað og oft á tíðum sett 
sig í lífshættu til þess. Rétt er að minnast þess að Lhg. hefur misst 
10 starfsmenn frá 1960, þar af fjóra í flugslysi í nóvember 1983 
þegar Þyrlan TF-RÁN fórst í Jökulfjörðum. Sex hafa látist við 
skyldustörf á skipunum. Ekki er vafi á því að Lhg. og þyrlusveit 
hennar á mjög stóran þátt í að dauðaslysum á sjómönnum hefur 
fækkað á síðustu 20 til 30 árum.

ÞYrLubJörGunarsVeit VarnarLiðsins
Þyrlubjörgunarsveit Varnarliðsins kom til landsins árið 1971 
og hélt af landi brott til Bretlands í september 2006. Þegar hún 
kvaddieeeeee landið kom fram í blaðagreinum að á þeim 35 árum 
sem hún starfaði hér á landi hafi hún bjargað 300 mannslífum. 
Ekki er vitað hvað mikið af þeim mönnum sem bjargað var voru 
sjómenn en eitt er víst að björgunarsveitin bjargaði mjög mörgum 
sjómönnum sem voru í bráðri lífshættu. 

stöðuGLeiki fiskiskipa
Eitt af því sem fækkað hefur skipssköðum og þar með dauðaslysum 
á sjómönnum er mikið átak sem Siglingamálastofnun ríkisins 
og síðar Siglingastofnun Íslands gerðu í að mæla stöðugleika 

fiskiskipa. Í framhaldi af því var gerð krafa um lagfæringu á þeim 
skipum sem ekki stóðust stöðugleikakröfur. Samkvæmt skýrslu 
rannsóknarnefndar sjóslysa fyrir árin 1971 – 1986 höfðu farist 
á hafi 53 sjóskip og með þeim 100 menn, þrír smábátar og með 
þeim 3 menn og 6 flutningaskip og með þeim 11 menn. Samtals 
113 menn á 15 árum. Af þessum 53 bátum fóru 29 bátar á hliðina 
og/eða hvolfdu, 2 bátar hvolfdu vegna festu á veiðarfærum í botni, 
13 bátar fórust og orsakir ókunnar nema veður var vont, 6 bátar 
fengu óstöðvandi leka og sukku og 3 bátar sukku eftir árekstur. Við 
nánari skoðun kom í ljós að vitað var um 31 bát sem hafði farið á 
hliðina eða hvolft og hefur slíkt gerst bæði í góðu og slæmu veðri. 
Af þeim 13 bátum sem fórust án þess að orsakir séu kunnar má með 
nokkurri vissu telja að hluti þeirra hafi einnig farið á hliðina eða 
hvolft. Af framantöldu má draga þá ályktun að alvarlegt vandamál 
íslenskra fiskiskipa sé tengt stöðugleika þeirra og vanþekkingu 
skipstjórnarmanna á stöðugleika skipa sinna. 

Stöðugleikaátakið fór af stað 1992 með því að stöðugleikamæla öll 
minni þilfarsskip á Vestfjörðum en það átak var gert eftir mörg 
slys árin á undan þar sem skip voru að farast og orsök talin 
ónógur stöðugleiki. Næstu ár eftir að vestfjarðarskipin höfðu verið 
stöðugleikamæld var farið allt í kringum landið og smærri þilfarskip 
hallaprófuð. Mikið af þessum minni skipum voru með mjög lélegan 
stöðugleika. Eftir að öll smærri skipin höfðu verið hallamæld var 
hafist handa við að hallamæla stærri skipin og þó að nú sé búið 
að hallamæla öll skip fyrir nokkrum árum má segja að þetta átak 
standi enn yfir því í dag mega stöðugleikagögn ekki vera eldri en 10 
ára og þau verður að endurnýja ef verulegar breytingar eru gerðar 
á skipunum á þessum tíu árum. 

Árangur af þessu stöðugleikaátaki var verulegur. Alltof mörg skip 
höfðu ekki stöðugleika í lagi og þurfti að lagfæra þau og nokkur 
skip voru hreinlega úreld þar sem kostnaður við lagfæringu hefði 
orðið of mikill. Þá má benda á að átak var gert í að kynna og fræða 
sjómenn um stöðugleika skipa bæði á vegum Siglingastofnunar og í 
stýrimannaskólum sem og með útgáfu á sérritum Siglingastofnunar 
ríkisins og Siglingastofnunar Íslands.
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bJörGunarbúninGar oG 
VinnufLotbúninGar
Árið 1987 voru settar reglur um að hvert skip 12 metra og lengra 
skyldi búið viðurkenndum björgunarbúningum fyrir alla um borð og 
má segja að í lok árs 1988 hafi þetta björgunartæki verið komið í öll 
skip. Hér var stigið stórt skref í að auka öryggi íslenskra sjómanna 
en sjómenn og áhugafólk um öryggismál sjómanna hafði lengi barist 
fyrir því að fá björgunarbúninga lögleidda í skip. Strax á eftir setningu 
reglugerðarinnar sá Landssamband íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) 
um að kaupa 3400 björgunarbúninga frá Danmörku til að setja um 
borð í íslensk fiskiskip og gerðir voru samningar um kaup á 1600 
björgunarbúningum til viðbótar. Þetta var gert til að tryggja það að 
sem bestir búningar yrðu valdir fyrir okkar sjómenn. Á sama tíma 
færðist það í vöxt að sjómenn keyptu svokallaða vinnuflotbúninga 
sem þeir gátu verið í við vinnu á dekki. 
Óvíst er hvort menn geri sér yfirleitt grein fyrir því hvað þessir 
björgunarbúningar hafa í raun haft mikið gildi fyrir öryggi sjómanna. 
Hér má nefna örfá dæmi.

Í nóvember 1987 fór skipverji af loðnuskipinu Grindvíkingi GK 
útbyrðis á Halamiðum í myrkri og kulda. Maðurinn náðist aftur um 
borð eftir 15 mínútur úr köldum sjónum en sjávarhiti var 1 til 3°C. 
Sjómaðurinn fullyrti að hann hefði ekki komist lífs af nema af því að 
hann var í vinnuflotgalla sem hann ásamt fleirum úr áhöfn skipsins 
höfðu keypt viku fyrir slysið. 

22. maí 1993 var Andvari VE 100 að veiðum með botnvörpu í 
Reynisdýpi. Veður vaxandi austan 6 – 7 vindstig og þungur sjór. 
Þegar átti að fara að hífa inn trollið festist það í botni með þeim 
afleiðingum að sjór komst í fiskmótöku, spilrými og millidekk og 
skipið fékk á sig slagsíðu. Slagsíðan jókst stöðugt og skipverjar 
klæddust björgunarbúningum. Einn skipverja hugðist sjósetja 
gúmmíbjörgunarbát eftir að hafa klæðst björgunarbúning en gafst 
ekki tími til þess þar sem skipið lagðist á hliðina og sökk mjög 
snögglega. Skipstjórinn gat látið skipstjóra á Smáey VE vita hvernig 
komið væri en þeir voru að ljúka við að hífa og settu því stefnu strax 
á Andvara. Það kom sér nú vel að allir skipverjar Andvara komust 
í björgunarbúninga. Þeir lentu allir í sjónum. Þar héldu þeir hópinn 
þar til þeim var bjargað um borð í Smáey eftir að hafa verið í sjónum 
í 20 til 30 mínútur. Það skal tekið fram hér að gúmmíbátarnir á 
Andvara VE voru ekki tengdir sjálfvirkum losunarbúnaði þar sem 
ekki hafði unnist tími til að ganga frá þeim búnaði í skipið.
9. mars 1997 fórst Dísarfellið er það var statt milli Íslands og 
Færeyja í 8 til 9 vindstigum og þungum sjó. Skipið hafði fengið á sig 
mikla slagsíðu og misst út nokkra gáma sem flutu kringum skipið. 
Áhöfn skipsins klæddist björgunarbúningum og var þannig tilbúin 
að yfirgefa skipið. Þeir höfðu misst frá sér tvo gúmmíbjörgunarbáta 
og fastan björgunarbát. Skipið hélt síðan áfram að hallast þar til því 
hvolfdi og skipverjar lentu allir í sjónum. Voru skipverjar í sjónum 
innan um gáma, brak og olíubrák í um tvo klukkutíma eða þar til 
þyrla Landhelgisgæslunnar TF-LÍF kom þeim til bjargar. Tveir úr 
áhöfn Dísarfells létust í þessu slysi en 10 björguðust. 

Í báðum þessum slysum hefðu sjómennirnir ekki lifað af án 
björgunarbúninga allan þann tíma sem þeir þurftu að bíða í sjónum 
eftir hjálp. Þetta eru örfá dæmi um mikilvægi bjögunarbúninga. Ég er 
sannfærður um að þeir eiga stóran þátt í fækkun dauðaslysa á sjó.

örYGGi Við netaspiL 
Árið 1972 hannaði Sigmund Jóhannsson teiknari og upp-
finningamaður í Vestmannaeyjum öryggisloka við netaspil. Sigmund 
hannaði lokann að beiðni skipstjóra og útgerðarmanna í Eyjum sem 
höfðu lent í því að tveir menn á skipi þeirra höfðu farið í netaspilið. 
Útgerðarmenn í Eyjum settu þennan búnað strax í svo til öll sín skip 
sem stunduðu netaveiðar en því miður tók það níu ár með tilheyrandi 
slysum að lögleiða þennan frábæra öryggisbúnað og koma honum í 
öll íslensk fiskiskip sem stunduðu netaveiðar. Til mikils var að vinna 
því samkvæmt tölum um slys á þessum tíma urðu að jafnaði 12 slys 
við netaspil árlega og mörg þeirra mjög alvarleg.
Skemmst er frá því að segja að árið 1980 var þessi öryggisbúnaður í 
mismunandi útfærslum kominn í öll fiskiskip er stunduðu netaveiðar. 
Öryggislokinn fækkaði ekki bara slysum við netaspil heldur útrýmdi 
þeim alveg. Ekki er vafi á því að þessi öryggisloki við netaspil á 
stóran þátt í fækkun slysa á sjó og þar með dauðaslysa.

bætt örYGGi hafna
Með reglugerð frá 25. mars 2004 hefur verið gert átak í slysavörnum 
í höfnum. Með slysavörnum er átt við öryggisbúnað sem miðar að 
því að koma í veg fyrir slys og nota má til bjargar þeim sem fyrir 
óhöppum verða. Til öryggisbúnaðar teljast t.d. stigar og ljós í þeim, 
bjarghringir, krókstjakar, Markúsarnetið, Björgvinsbeltið, ljós á 
hafnarbökkum, girðingar og hlið, símar og fleira.
Samkvæmt skýrslum Rannsóknarnefndar sjóslysa höfðu 81 
drukknað í höfnum á tímabilinu 1964 til 1991 og 104 slösuðust við að 
fara að eða frá skipi á sama tímabili. Þessar tölur urðu til þess að 
átak var gert í slysavörnum hafna og átti Slysavarnarfélag Íslands 
frumkvæði að því.

Losunar- oG sJósetninGarbúnaðurinn
24. febrúar 1981 var fyrsti Sigmundsgálginn settur í fiski-
skip. Búnaðinn hannaði Sigmund Jóhannsson teiknari og 
uppfinningarmaður í Vestmannaeyjum. Sigmund hannaði losunar- 
og sjósetningarbúnaðinn vegna þess að oft er mjög stuttur tími sem 
sjómenn hafa til að sjósetja gúmmíbjörgunarbát þegar skip farast 
og stundum hafa sjómenn ekki tíma til að sjósetja gúmmíbátana. 
Útgerðarmennirnir Einar Ólafsson skipstjóri og Ágúst  
Guðmundsson vélstjóri gerðust brautryðjendur í að koma þessu 
tæki á framfæri. Þess ber að geta að þessir sömu menn höfðu 
einnig frumkvæði að því árið 1972 að setja upp fyrsta öryggislokann 
á netaspil sem Sigmund hannaði einnig.

Losunar- og sjósetningarbúnaður Sigmunds var mikil framför því 
hægt var að skjóta út gúmmíbjörgunarbát án þess að þurfa að 
klöngrast upp á stýrishús eða á aðra staði þar sem björgunarbátar 
eru geymdir. Fljótlega kom á markað Ólsen losunar- og 
sjósetningarbúnaður og nokkru síðar búnaður sem heitir Varðeldur 
en allir þrír eru viðurkenndir í dag.

Sjálfvirkan losunar- og sjósetningarbúnað er skylt að hafa á öllum 
fiskiskipum yfir 15 metra. Búnaðurinn sjósetur gúmmíbátinn 
og blæs hann upp um leið. Þetta gerist annað hvort sjálfvirkt 
á vissu dýpi þegar sjómenn hafa ekki haft tíma til að sjósetja 
gúmmíbjörgunarbátinn sjálfir eða honum er skotið handvirkt 
út. Handföng geta bæði verið inni í stýrishúsi, úti á dekki og við 
sjósetningarbúnaðinn sjálfan. 
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Vitað er að sjósetningar- og losunarbúnaðurinn hefur bjargað 
mörgum tugum manna sem lent hafa í sjóslysum. Þetta er byggt 
á blaðagreinum, sjóprófum og viðtölum við sjómenn sem lent hafa 
í sjávarháska en þar hafa sjómenn sagt að ef umræddur búnaður 
hefði ekki verið um borð þá hefðu þeir ekki bjargast eða verið til 
frásagnar. Hér eru nokkur dæmi.
Í janúar 1988 fórst vélbáturinn Bergþór KE. Þrír menn björguðust 
en tveir fórust. Eftir slysið lýsir stýrimaðurinn því í blaðagrein í 
Morgunblaðinu þegar hann og skipstjórinn taka í handfangið og 
skjóta gúmmíbátnum út með gálganum. Einnig segir hann að það 
hafi ráðið úrslitum fyrir þá sem björguðust að þeir hafi náð að 
skjóta bátnum út.
Í desember 2001 fórst vélskipið Ófeigur VE. Í skýrslu rannsóknar-
nefndar sjóslysa segir að 8 skipverjar af 9 hafi bjargast í tvo 
gúmmíbjörgunarbáta sem losnuðu sjálfkrafa frá skipinu. Skipverjar 
höfðu ekki tíma til að sjósetja gúmmíbjörgunarbátana því svo 
snögglega fórst skipið. 
Enginn vafi leikur á því að losunar og sjósetningarbúnaðurinn var 
og er bylting í öryggismálum sjómanna og má líkja þessum búnaði 
við það þegar gúmmíbátarnir komu í skipin.

bJörGVinsbeLtið 
Á þessu ári eru liðin 21 ár frá því að Björgvin Sigurjónsson 
stýrimaður í Vestmannaeyjum bjó til fyrsta Björgvinsbeltið sem var 
þá nýtt björgunartæki.
Björgvinsbeltið er hannað til að ná mönnum úr sjó. Í dag er 
Björgvinsbeltið löngu viðurkennt sem ómissandi björgunartæki og 
er í flestum skipum og höfnum enda eitt handhægasta tækið sem 
völ er á við björgun manna sem fallið hafa útbyrðis. Vitað er með 
vissu að það hefur bjargað 18 mönnum. 

markúsarnetið
Upphafsmaður Markúsarnetsinns var Markús B. Þorgeirsson 
skipstjóri frá Hafnarfirði. Hann kynnti það fyrst árið 1981. 
Markúsarnetið er björgunartæki sem hefur verið í stöðugri þróun. 
Það hentar við alskyns aðstæður og hefur bjargað tugum manna. 
Netið er notað í öllum stærðum skipa og við hafnir en það er fyrst 
og fremst hugsað til að ná mönnum úr sjó. 

neYðarnótin hJáLp
Neyðarnótin Hjálp heitir nýjasta björgunartækið til að ná mönnum úr 
sjó. Nótin var sett á markað 1996. Hún er ætluð til að bjarga mönnum 
úr sjó og vötnum og kemur að gagni þótt sá sem bjarga eigi sé 
meðvitundarlaus. Kristján Magnússon er hönnuður og framleiðandi 
nótarinnar. Aðalkostur hennar er að menn eru teknir upp í láréttri 
stellingu, sem er mikilvægt þegar um ofkælingu er að ræða. 

Ýmis annar bJörGunarbúnaður sem 
hefur Verið LöGLeiddur
Öryggishjálmar hafa bjargað mörgum mannslífum og komið í veg 
fyrir mörg alvarleg höfuðmeiðsli. 
Öryggislínur á togskipum með skutrennu hafa einnig komið í veg 
fyrir að menn fari útbyrðis er þeir vinna við skutrennur togara. 
Þær eru nú einnig notaðar á mörgum línuskipum í dag þó þær séu 
ekki skylduöryggisbúnaður á þeim gerðum skipa. 
Handrið fyrir framan togspil og annan spilbúnað voru sett 
samkvæmt reglugerð eftir mörg alvarleg slys og dauðaslys.

Hér sjáum við líkan af hafnarsvæðinu á Bakka við Húsavík.

Neyðarbauja sem skylt er að hafa um borð í skipum í dag 

Sjálfvirkur losunar- og sjósetningarbúnaður gúmmíbjörgunarbáta
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- Lykillinn að því liggur í að fá leiðtogana eða þá sem eru leiðandi á 

vinnustöðanum, til þess að sinna öryggismálunum og fylgja reglunum 

segir Kári í viðtali við Tímarit VM. Hann segir að í framhaldinu 

fylgi aðrir með og þegar meirihlutinn sé kominn á þá skoðun að 

öryggisreglunum verði að fylgja þá verði verkefnið léttara. Kári 

viðurkennir að fram að því hafi þetta oft verið erfitt.

Grunnurinn að öryggisstjórnarkerfinu var lagður þegar megnið af 

mannskapnum hjá Hamri hafði starfað við byggingu álvers Reyðaráls 

og vandist þar hörðustu öryggiskröfum sem Kári segir að nokkurn 

tímann hafi verið innleiddar á Íslandi. 

- Við sáum þarna tækifæri til að nýta þá þekkingu sem þarna hafði 

orðið til.

StarfSánægja, fagmennSka og SamStarf
Hamar ehf. er með starfsemi á fimm stöðum; Kópavogi, Eskifirði, 

Akureyri, Þórshöfn á Langanesi og í Sandgerði og hefur vaxið hratt 

frá því stofnendurnir Kári Pálsson og Davíð Þór Sigurbjartsson 

voru einu starfsmennirnir eftir stofnun Hamars í árslok 1998. 

Starfsmenn eru sérhæfðir í verkefnastjórnun, hönnun, framleiðslu 

og uppsetningum. Kári segir að reynt hafi verið að skapa vinnustað 

þar sem gaman sé að vinna, fagmennska í fyrsta sæti og samstarf 

við viðskiptavini mjög náið. Markmiðið er að framleiðni starfsmanna 

sé samkeppnishæf. 

- Ein af okkar sérhæfingum er að taka að okkur verkefni þar sem 

blandað er saman mönnum frá viðskiptavininum og nýta það besta 

úr öllum og ná þannig fram gæðum og hraða í hverju verkefni fyrir 

sig, segir Kári. Verkstæði Hamars eru mjög vel búin þegar kemur að 
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Halldór Lúðvíksson vélvirki, trúnaðarmaður VM hjá Hamri.
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öryggismálum, starfsmannaaðstöðu og vinnuaðstöðu. Hamar styðst 

við gæðakerfi og verkbókhald í öllum sínum verkum, sem gefur skýra 

yfirsýn yfir verkefni og stöðu þeirra og framgang hverju sinni. 

allir hlutir og verkþættir áhættumetnir
Hjá Hamri er unnið eftir öryggiskerfi þar sem farið er í gegnum 

áhættumat og hver einasti hlutur er skoðaður. Allir starfsmenn 

þurfa að fara yfir sína vinnustöð og meta hvað þar er sem getur 

skapað hættu.

- Svona er farið yfir allt verkstæðið segir Kári og bætir við að stór 

þáttur í að þetta gangi svo í framhaldinu sé að einn styður annan. 

Til að vinna gegn áhrifum tungumálaörðugleika á öryggismálin 

gagnvart erlendum starfsmönnum var útbúin öryggishandbók á 

þremur tungumálum sem allir nýliðar þurfa að tileinka sér og gangast 

undir próf. Þeirri þekkingu þarf svo að viðhalda. 

Mikilvægur liður í að ná árangri er að greina þau slys sem verða.  

Að sögn Kára eru til dæmi þess að starfsmenn hafi lent í samskonar 

óhöppum tvo daga í röð. En vinnuslys eru ekki náttúrulögmál 

heldur eiga þau sér orsakir svo vinna er lögð í að greina niður í 

kjölinn hvað fór úrskeiðis. Kári segir að einnig sé farið ofan í það 

sem hann kallar „næstum-því-slys“. Þetta hefur þau áhrif að menn 

tala meira saman um öryggismálin og samstaðan verður meiri. 

Forvarnargildið er því mikið.

- Einn varar annan við og allir koma heilir heim að kvöldi, segir 

Kári og bætir við að það sé lykilatriði að fá mannskapinn allan með 

í verkefnið. Ef einhver tekur upp slípirokk án hlífðar þá bankar 

næsti í öxlina á honum og bendir honum á. Þetta tók fjölda funda 

og vinnu með tryggingafélaginu VÍS þar sem farið var ofan í kjölin 

á þessum málum.
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mælanlegur árangur
Kári segir mjög gaman að geta séð árangurinn í lækkandi slysatölum 

í fyrirtækinu: 

- Þær voru í raun of háar áður fyrr en við höfum náð slysunum alveg 

niður. Við getum sagt að við höfum verið slysalaus frá því í lok október 

2007 þegar við byrjum verkefnið af fullum krafti og fram í seinnihluta 

mars 2009. Til samanburðar má nefna að fyrstu 10 mánuði ársins 

2007, fram að því að verkefnið hófst, voru 6 vinnuslys.

gæðakerfi og öryggiSmál vinna Saman
Þegar litið er á framleiðnina segir Kári að öryggisverkefnið skili 

sér í því að verkstæðin séu hreinni, meiri röð og regla sé á öllu á 

vinnustaðnum sem skili sér svo aftur beint í bættri virkni. 

- Góð öryggismál skila sér aftur í budduna þó svo það taki svolítinn 

tíma í byrjun. En það sem við náðum að gera og er lykilatriði var að 

við náðum að byggja þessi mál upp hér á verkstæðinu alveg frá A til 

Ö eftir að við fluttum í nýtt húsnæði.

Öryggismálin og gæðakerfið þarf að vinna saman enda byggt á þeirri 

sömu grundvallarreglu að öll frávik eru yfirfarin, rót vandans greind 

og þannig komið í veg fyrir endurtekningu. Kári nefnir sem dæmi að 

nýlega kom upp suðugalli sem mældist sem frávik í gæðakerfinu. Þá 

var farið yfir alla þætti. Í þessu tilviki var skoðað hvort efnið væri 

rétt, hvort flæðið á gasinu væri rétt og hvort vírinn sem notaður 

var, væri réttur, hvort hæfileikar suðumannsins væru nægilegir o.sv.

frv. Kári segir að í kjölfarið hafi m.a. allir suðumennirnir endurnýjað 

þekkingu sína og gengist undir próf. 

- Skemmst er frá að segja að við komumst algerlega fyrir þessa 

galla og ég geri ráð fyrir að við lendum ekki í þeim aftur segir Kári 

og tekur fram að til að fá svona til að virka, hvort sem er í gæða- eða 

öryggismálum verði krafan að vera mjög skýr, frá yfirmönnum og 

lykilmönnum í fyrirtækinu og út um það allt.

góður aðbúnaður SkiPtir miklu máli
Aðstaða starfsmanna hjá Hamri er eftirtektarverð en þar er 

meðal annars saunaklefi. Kári segir allt svona skila sér í minni 

starfsmannaveltu og meiri framleiðni almennt. Hann segir ekki hægt 

að neita því að ímynd málmgreinanna hafi gjarnan verið fremur slæm 

í gegnum tíðina.

- Lítið hefur verið fjallað um það góða og öll þessi mikilvægu og 

skemmtilegu verkefni sem verið er að vinna í málmiðnaði í dag, segir 

Kári. Við stöndum frammi fyrir því í íslensku samfélagi í dag að það 

eru alltof fáir að læra þessar iðngreinar. Miðað við aðrar greinar eru 

hlutfallslega mjög fáir að ljúka námi í þessum greinum þannig að 

nýliðun er ekki nærri nógu mikil. Hér þarf að breyta mikið og við 

eigum að segja okkar fólki að vera stoltu af starfi sínu og gera kröfur 

til atvinnurekenda því við gerum líka kröfur til starfsfólksins. Þetta 

þarf að vera á báða bóga enda höfum við hér unnið mjög náið með 

verkalýðshreyfingunni í gegnum tíðina og alla tíð átt mikið og gott 

samstarf við okkar stéttarfélag. Það er álit okkar að þrátt fyrir stöku 

ágreiningsmál þá fari hagsmunir fyrirtækisins og starfsfólksins 

algerlega saman. 

Smíði að færaSt heim
Efnahagsástandið veldur því að starfsemi í málmiðnaði hefur dregist 

saman. Kári segir að Hamar hafi verið með um 270 starsfmenn fyrri 

hluta árs 2007 en nú séu þeir 75. Verkefnastaðan hefur þó verið 

ágæt og Kári nefnir sérstaklega að smíði sem fór fram erlendis sé 

að færast heim enda samkeppnishæfnin meiri nú en þegar gengi 

krónunnar var svo sterkt að ómögulegt var að keppa við erlend 

fyrirtæki. 

- Nú höfum við rekið þetta fyrirtæki í 10 ár án þess að mikil 

stjórnunarskipting sé milli starfsfólks. Hér er fagfólk að vinna sem á 

að fá að njóta sín sem slíkt. Til að ná að byggja upp gott fyrirtæki gerist 

það ekki nema með góðu samstarfi allra starfsmanna og samstarfi 

við alla aðra sem starfseminni tengjast eins og stéttarfélögin, 

vinnueftirlitið og fleiri aðila segir Kári að lokum.
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Vinnuaðstæður hér eru mjög góðar og til fyrirmyndar segja 
starfsmennirnir Halldór Lúðvíksson og Hermann Ólafsson.
- Það er alveg kominn tími til að íslenskar vélsmiðjur fari uppaf 
moldargólfinu og það vantar að eitthvað sé gert til að bæta þá 
ímynd sem af þeim er í þjóðfélaginu segir Halldór og bætir við 
að séu vinnuaðstæður góðar aukist líkurnar á að vinnubrögðin 
verði góð. Í því sambandi nefnir hann lýsinguna en hún var nýlega 
yfirfarin hjá Hamri. 
- Hér er einnig mikilvægt í aðbúnaði á vinnustað að allt er nýtt hér og 
öllu haldið hreinu og snyrtilegu sem veldur því að umgengnin er mjög 
góð og meiri vellíðan er í slíku umhverfi. Sem dæmi er kaffistofan 
alltaf snyrtileg og vel um hana gengið og slíkt er mikilvægara en 
margir halda bætir Hermann við.
Hermann og Halldór segja að tími sé kominn til að menn séu 
meðvitaðir um öryggismálin en þau séu mjög ofarlega í huga 
starfsmanna núna. Þeir segja að sumir hafi í fyrstu verið tregir til að 
að vera með hjálma.

- Núna þegar maður hefur vanið sig á að vinna með öryggishjálm, 
finnst manni eitthvað vanta ef maður er ekki með hann. Og innra 
eftirlit innan fyrirtækisins virkar þannig að ef menn eru ekki með við-
eigandi öryggisbúnað, þá ýta hinir við þeim, segir Halldór og Hermann 
bætir við að þegar hann byrjaði að vinna í málmiðnaðinum hafi verið 
hlegið að mönnum sem notuðu eyrnatappa eða heyrnarhlífar.

Hrakfallabálkurinn (sjá mynd) er hluti af öryggisstjórnunarkerfi 
Hamars. Hann var settur upp í kaffistofunni fyrir tveimur mánuðum 
síðan. Hann er ætlaður til að auðvelda skráningu á öllum minniháttar 
óhöppum svo allir starfsmenn sem leið eiga um kaffistofuna geti 
séð ef óhapp hefur orðið. Á hann er merkt við hvar á líkamanum 
óhappið var og skráð hvenær óhappið varð. Sem betur fer hefur 
ekki mikið verið skráð inná hrakfallabálkinn en tilgangurinn er að 
skráningu sé framfylgt og að hún sé öllum sýnileg.

Kári Pálsson sýnir okkur hvernig merkja á slys inn á „Hrakfallabálkinn“ . Ormur Helgi Sverrisson fær sér hressingu

Halldór Lúðvíksson og Hermann Ólafsson
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Í umræðu um lífeyrissjóðina skiptir höfuðmáli að greina á milli 
grundvallaratriða á borð við uppbyggingu og hlutverk sjálfs lífeyris-
sjóðakerfisins annars vegar og fjárfestingarstefnu, stjórnunarhátta 
og aðhalds í kostnaði hins vegar. Uppgjör við afleiðingar fjármála-
hrunsins má ekki veikja sjálfan grundvöll sjóðanna. 

Til að átta sig á því hversu traust fjárfestingarstefna lífeyrissjóðanna 
hefur verið þarf að bera afkomu þeirra saman við aðra fjárfestingar-
sjóði bæði hér innanlands og erlendis. Hafa fjármunir landsmanna í 
lífeyrissjóðum verið í meiri hættu en verðmæti ávöxtuð með öðrum 
hætti? Sé þörf talin á er hægur vandi að gera breytingar. Sama á 
við um skoðun á stjórnunarháttum og rekstrarkostnaði á borð við 
launakostnað. 

Í nýrri úttekt viðskiptablaðsins Wall Street Journal kemur raunar fram 
að afkoma íslensku lífeyrissjóðanna sé sú næst besta í Evrópu árið 
2008. Aðeins sjóðir í Sviss urðu fyrir minni skakkaföllum.

endurheimta traust
Eitt mikilvægasta verkefni lífeyrissjóðanna nú er að endurheimta 
traust svo skakkaföllin af völdum lánsfjárkreppunnar verði ekki 
til þess að veikja grundvöll lífeyrissjóðakerfisins. Það kerfi sem 
byggt hefur verið upp hér á landi hefur m.a. fengið hæstu einkunn 
hjá Alþjóðabankanum sem fyrirmyndarkerfi og er talið eitt af fáum 
sem líklegt er að staðist geti til frambúðar. Enginn hefur bent á 
trúverðugan valkost.

s-in ÞrJú eru LYkiLLinn
Styrkur almenna lífeyrissjóðakerfisins hér á landi felst í því 
sem kallað hefur verið S-in þrjú: Sjóðssöfnun, skylduaðild og 
samábyrgð.

Sjóðssöfnunin felur í sér að safnað er fyrir áunnum réttindum 
á löngum tíma og ávöxtun þeirra fjármuna stendur undir lífeyri í 
framtíðinni. Þetta er grundvöllur þess að kerfið er talið standast 
til lengri tíma litið því flest kerfi sem byggjast á gegnumstreymi, 
þ.e. samtímafjármögnun lífeyris í gegnum skattheimtu standa 
frammi fyrir þeirri staðreynd að hlutfallslega færri á vinnumarkaði 
þurfa að standa undir lífeyri sífellt stækkandi hóps aldraðra. 
Vegna þessa leggur Alþjóðabankinn og fleiri aðilar mikla áherslu á 
sjóðssöfnunarkerfi.

Samningsbundin skylduaðild felur í sér að heilu hóparnir sem aðild 
eiga að sama kjarasamningi eru tryggðir í einu en slíkt er bæði 
ódýrasta og hagkvæmasta form trygginga sem til er. Gagnkvæmt 
val sjóðfélaga á sjóðum og þar með sjóða á sjóðfélögum myndi 
gerbreyta eðli sjóðanna yfir í að vera einstaklingstryggingar með 
persónubundnu áhættumati. Samningsbundin skylduaðild er því 
forsenda hagkvæmni og þriðja S-ins, þ.e. samábyrgðarinnar.

Samábyrgðin felst í því að allir eru tryggðir á sömu kjörum, 
þ.e. hver innborguð króna skapar sömu réttindi, óháð kyni eða 
félagslegri stöðu. Þetta er mikilvægt einkenni lífeyrissjóðanna.
Í nýlegum fyrirlestri hjá Landssambandi lífeyrissjóða velti Ólafur 
Ísleifssson hagfræðingur því upp að ef til vill ætti að bæta við 
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fjórða S-inu sem er samstaða aðila vinnumarkaðar um
málefni sjóðanna. Sú samstaða nú getur skipt sköpum um 
framhaldið.

ÞriGGJa stoða kerfi
Í heild byggir lífeyriskerfið á þremur grunnstoðum.
Fyrsta stoðin er almannatryggingakerfið sem er lífeyriskerfi 
á vegum hins opinbera sem allir landsmenn eiga aðild að. 
Markmiðið er tekjujöfnun og samtrygging allra landsmanna. 
Fjármögnunin er í gegnum skattkerfið, þ.e. skattgreiðslur hvers 
árs standa undir útgreiðslum. Almannatryggingakerfið er því 
svokallað gegnumstreymiskerfi.
Önnur stoðin er svo lífeyrissjóðirnir sem hafa það markmið að 
standa undir ævilöngum ellilífeyri auk þess sem samábyrgð 
sjóðfélaga tryggir örorkulífeyri vegna starfsorkumissis eða 
dánarbætur vegna andláts.

Þriðja stoðin er svo valfrjáls einstaklingsbundinn viðbótarlífeyris-
sparnaður. Þar er markmiðið sparnaður til elliáranna. 
Mikilvægt er að allar þessir stoðir séu nægilega styrkar.  
Ef til vill þarf sérstaklega að skoða stöðu 2. og 3. stoðar í kjölfar 
fjármálahrunsins.

réttindaáVinnsLa eða séreiGn?
Í allri umræðu um lífeyrissjóðina er mikilvægt að hafa í huga 
að þegar greitt er í sameignarlífeyrissjóð er það ekki eins 
og að leggja pening á bankabók. Í stað séreignar, líkt og í 
séreignarsparnaðinum, eru sjóðfélagar að ávinna sér réttindi 
sem umreiknuð eru til stiga. Verði sjóðfélagi sem greitt hefur 
í lágmarkstíma fyrir því ólani að verða óvinnufær vegna 
sjúkdóms eða slyss þá eru iðgjaldagreiðslur síðustu þriggja 
ára uppreiknaðar eins og sömu iðgjöld hefðu verið greidd til 
67 ára aldurs og á grundvelli þeirra réttinda fær viðkomandi 
mánaðarlegan örorkulífeyri. Þetta er gert óháð aldri. Falli 
sjóðfélagi frá sem á maka og börn fær makinn greiddan 
makalífeyri og börnin makalífeyri allt fram til 18 ára aldurs. 
Rétturinn til ellilífeyris er óháður því hve háum aldri sjóðfélagi 
nær. Sá sem er svo heppinn að eiga langa ævi getur ekki lent í 
því að lífeyriririnn verður uppurinn.

Samábyrgð lífeyrissjóðanna má ef til vill lýsa þannig að allir 
sjóðfélagar taki höndum saman um að bera ábyrgð hver á öðrum 
með þessum hætti. Forsenda þess að það sé hægt er sú að 
þau réttindi sem ekki nýtast dreifist með sama hætti jafnt til 
sjóðfélaga. Þeir sem ætla að taka áhættuna og eru tilbúnir að 
axla ábyrgðina á framfærslunni óháð tíma eru þeir sömu og njóta 
þess ef framfærslubyrðin verður mun léttari, t.d. vegna fráfalls 
sjóðfélaga skömmu eftir að lífeyrisaldri er náð.

stJórnun oG LÝðræði
Almennu lífeyrissjóðirnir eru stofnaðir með kjarasamningum 
samtaka atvinnurekenda og samtaka launafólks og hvíla á þeim 
grundvelli sem þessir aðilar halda við. Trygging lífeyrisréttinda með 
iðgjaldagreiðslum er hluti af almennum samningsbundnum kjörum 
á vinnumarkaði. Þessi tilurð sjóðanna og tilvistargrundvöllur 
þeirra skýrir af hverju stjórnir þeirra eru skipaðar af samtökum 
atvinnulífsins annars vegar og samtökum launafólks hins vegar. 
Áhrif sjóðfélaga eru því í gegnum sitt stéttarfélag.

Þegar rætt er um áhrif sjóðfélaga á stjórn og starfshætti 
lífeyrissjóða er sú umræða samofin umræðunni um virkni félaga 
í stéttarfélögum og starf þeirra. Fróðlegt væri að sjá úttekt á 
því hvernig lýðræðisleg leið sjóðfélaga lífeyrissjóða til áhrifa í 
gegnum sitt stéttarfélag er samanborið við áhrif fólks á starf 
tryggingarfélaga sem fer með lögbundnar skyldutryggingar á borð 
við ábyrgðartryggingar ökutækja og brunatryggingar eða áhrifin á 
almannatryggingakerfið í gegnum fulltrúalýðræði á Alþingi. 

Annað mikilvægt atriði er að hagsmunir allra þeirra sem koma 
að lífeyrissjóðunum geta verið ólíkir og þar munar e.t.v. mest um 
mismunandi hagsmuni eftir því hvort litið er til skemmri tíma eða 
lengri tíma. Hreinir hagsmunir þeirra sem eru að því komnir að 
hefja töku lífeyris eða eru jafnvel á eftirlaunum gætu t.d. falist í 
því að hafa lífeyrisgreiðslur sem hæstar, óháð tryggingafræðilegri 
stöðu sjóðsins til framtíðar. Þeir sem lengst eiga eftir í töku 
lífeyris gætu viljað skerða útgreiðslur sem mest til að tryggja 
langtímauppbyggingu fjármuna og þar með sín réttindi í framtíðinni. 
Vegna þessa hefur það verið talið verkefnið þeirra aðila sem komu 
kerfinu á fót með samningum og bera ábyrgð á að það haldi velli 
til frambúðar, að finna jafnvægi þarna á milli á grundvelli bestu 
tryggingafræðilegu úttekta á stöðu sjóðanna á hverjum tíma.
Undir því verkefni verða þessir aðilar að rísa nú. Sjóðirnir hafa 
áður farið í gegnum erfiðleikatímabil og risið sterkir upp á ný.
Nánari upplýsingar m.a.: ll.is, gildi.is, lifeyrir.is, gottadvita.is
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Glæra úr erindi Ólafs Ísleifssonar “Lífeyrissjóðir á krossgötum",

flutt á aðalfundi Landssamtaka lífeyrissjóða 15. maí 2009. 

Ólafur er lektor í hagfræði við Háskólann í Reykjavík.
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Stjórnstöðin er staðsett í aðalbyggingu Orkuveitunnar við 

Bæjarháls og er vinnuaðstaðan mjög vistleg. Það fyrsta sem 

vekur eftirtekt er fjöldi af tölvuskjám á tveimur hæðum, þar 

sem vélfræðingarnir geta fylgst með hinum ýmsu kerfum OR. 

Frá stjórnstöðinni er fylgst með allri dælingu á heitu vatni, allt 

frá borholum sem staðsettar eru á nokkrum stöðum í Reykjavík 

og Mosfellsbæ og til neytenda á mestöllu höfuðborgarsvæðinu, 

en einnig er fylgst með köldu vatni frá borholum á vatns-

verndarsvæðunum í Heiðmörk og til neytenda. Þá er fylgst með 

dælingum á fráveituvatni frá almenningi, í gegnum dælu- og 

hreinsistöðvar og þaðan sjö kílómetra á haf út norðan við Engey. 

Einnig vakta þessir starfsmenn orkuverin á Nesjavöllum og 

Tímarit VM fór í heimsókn á stjórnstöð Orkuveitunnar og hitti fyrir vélfræðingana sex sem þar vinna. 

Pétur Jónsson, Garðar Hallur Sigurðsson, Ólafur Magnússon, Kristinn Héðinsson, Þorsteinn Árnason  

og Anna Kristjánsdóttir tóku vel á móti fulltrúum VM og fræddu þá um störf vélfræðinga á stjórnstöð OR.
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Hellisheiði og kalla út bakvaktir á viðkomandi stað eftir þörfum. 

Þessi vöktun fer öll fram á þessum fjölda tölvuskjáa. Pétur sýndi 

okkur tölvubúnaðinn og hvernig fylgst væri með öllum þessum 

svæðum af vélfræðingi á vakt.

Þrátt fyrir mikið umfang starfseminnar er búnaðurinn að mestu 

leyti sjálfvirkur þannig að einungis þarf einn mann á vakt á 

nóttunni og um helgar, en tveir til þrír menn eru við vinnu á 

daginn og þá ávallt einn maður á bakvakt ef alvarlegar bilanir 

verða úti í kerfunum. 

Vélfræðingarnir í stjórnstöð Orkuveitunnar starfa á tólf tíma vöktum, 

allan sólarhringinn, allan ársins hring. Fyrirkomulagið er svipað og 

hjá hinum ýmsu viðbragðshópum eins og slökkviliði, unnið í fjórar 
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til fimm vaktir í senn og síðan frí í fjóra til fimm sólarhringa, en 

með dagvinnuvikum á milli og allt að sex vikna sumarleyfi. Létu 

vélfræðingarnir sem við var rætt, vel af vinnufyrirkomulagi og 

aðstöðunni í Orkuveituhúsinu og virtist andrúmsloftið nokkuð 

afslappað og þægilegt er við heimsóttum hópinn sem var þá nýbúinn 

í mat og á leið til reglulegs deildarfundar í hádeginu á fimmtudegi. 

Þá er mötuneytið sérlega rómað fyrir góðan og fjölbreyttan 

mat. Starfsmenn Orkuveitunnar eru þó með starfstöðvar víðar, í 

Reykjavík, Nesjavöllum, Hellisheiði, Hveragerði, Hellu, Akranesi, 

Borgarnesi, Andakílsárvirkjun og Stykkishólmi. Á flestum þessum 

stöðum eru starfandi vélfræðingar.

Eins og gefur að skilja, þarf starfsfólk stjórnstöðvarinnar  

stöðugt að viðhalda þekkingu sinni með heimsóknum um 

hin ýmsu athafnasvæði, því þótt vélfræðingarnir séu allir 

reynsluboltar með margra ára starfsreynslu til sjós og lands, 

er nauðsynlegt að viðhalda þekkingunni með endurmenntun og 

fræðslu. Við fórum því í leiðangur með einum vélfræðingnum 

og skoðuðum nokkrar borholur og dælustöð sem eru á fáeinum 

stöðum í Reykjavík og Mosfellsbæ. Borholurnar láta lítið yfir 

sér, reyndar svo mjög að iðulega veit fólk ekkert um þvílíkar 

gersemar eru innandyra, en gaman var að skoða þær nánar og 

fræðast um þær. Til dæmis er ein elsta borholan í Reykjavík sem 

enn er í notkun, sannkallaður gullmoli í augum áhugafólks um 

jarðhitanýtingu, búin að gefa af sér um 8 milljarða í söluandvirði 

á núvirði frá árinu 1959 og fram á daginn í dag. 

Sú borhola, sem staðsett er framan við Hátún 10 í Reykjavík, hús 

Öryrkjabandalagsins, dælir enn í dag um 50 sekúndulítrum af um 

130°C heitu vatni. Það má því segja með sanni að umrædd hola 

sé besta dæmið um sjálfbæra nýtingu á heitu vatni í Reykjavík 

því hún hefur litlu sem engu tapað í gæðum síðan hún var boruð 

fyrir hálfri öld.

Stjórnherbergið sem tekið var í notkun á sjöunda áratug síðustu aldar fær að
halda sér í upprunalegri mynd þó það hafi ekki verið í notkun síðustu árin.

Svona er umhorfs inni í dælustöðinni. Fjólublátt rör: háhiti, blátt: retúrvatn, 
(sem er blandað háhitavatninu) og í rauða rörinu er vatnið á útleið til 
neytenda um 80 gráðu heitt.
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Borholan sem stendur enn á sínum stað, en tilheyrir nú Hátúni, varð borgarbúum mikið 
fagnaðarefni er hún var boruð í ársbyrjun 1959. Grein í Morgunblaðinu 7. febrúar 1959.

Borholan sem stendur enn á sínum stað, en tilheyrir nú Hátúni,  
varð borgarbúum mikið fagnaðarefni er hún var boruð í ársbyrjun 1959.

Flest borholuhúsin hafa aðeins nútímalegra yfirbragð en gömlu  
borholuskúrarnir sem voru áberandi á síðari hluta 20. aldar.

Hér sjáum við inn í borholuhúsið sem sést á myndinni hér að ofan. Dælustöðin við Bolholt sem var tekin í notkun fyrir miðjan sjöunda 
áratuginn. Þrátt fyrir háan aldur er stöðin til fyrirmyndar í alla staði.
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Samkvæmt reglugerð Styrktar- og sjúkrasjóðs VM eru sjóð-

félagar þeir sem hafa greitt og verið er að greiða fyrir full-

nægjandi iðgjöld til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast. 

sJóðféLaGar í fæðinGarorLofi
Sjóðfélagi sem fer í lögbundið fæðingarorlof eða á 

atvinnuleysisbætur, heldur á meðan réttindum til styrkja 

og bóta enda hafi viðkomandi ákveðið 

að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds. 

sJóðféLaGar á atVinnuLeYsisbótum 
Missi sjóðfélagi atvinnuleysisbætur vegna veikinda á hann rétt á 

bótum sem nema sömu fjárhæð og atvinnuleysisbæturnar numu 

yfir sama tímabil.

eLdriborGarar oG örYrkJar 

Þeir sem greitt hafa til sjóðsins í a.m.k. 60 mánuði og hætta 

störfum vegna aldurs eða örorku eiga rétt til styrkja í 12 mánuði 

frá síðustu iðgjaldagreiðslu. Umsóknir þurfa 

að berast sjóðnum fyrir 20. hvers mánaðar til að greiðsla berist 

þann 1. næsta mánaðar. 

daGpeninGar 
Viðmiðun dagpeningagreiðslu frá 21. mars 2008

Upphæð dagpeninga er 90% af meðaltali þeirra heildarlauna 

sem iðgjald hefur verið greitt af síðustu 6 mánuði fyrir veikindi, 

slys eða launatap vegna umönnunar. Hámark dagpeninga miðast 

við 500.000 kr mánaðarlaun. Heimilt er að miða við 12 mánaða 

tímabil hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar 

eða lækkunar á tímabilinu. Styrkþegi ákveður hvort iðgjald 

sé greitt til lífeyrissjóðs og þá dregst það frá bótaupphæð. 

Greiðslur frá Tryggingastofnun koma til viðbótar greiðslu 

úr sjúkrasjóði. Heimilt er að fjárhæð dagpeninga taki mið af 

iðgjaldsprósentu ásamt veikinda- og slysaréttarákvæðum 

viðkomandi kjarasamnings. Missi sjóðfélagi atvinnuleysisbætur 

vegna veikinda á hann rétt á dagpeningum úr sjúkrasjóði að sömu 

upphæð og atvinnuleysisbætur. Dagpeningar vegna launataps 

sjóðfélaga eru greiddir í allt að 180 daga eða í 6 mánuði á hverju 

12 mánaða tímabili. Dagpeningar vegna umönnunar barna og 

maka greiðast í allt að 90 daga frá þeim tíma talið sem sjóðfélagi 

hefur verið launalaus í 10 daga og eru þá greiddir frá fyrsta degi 

launamissis. 

Samanlagður fjöldi daga sbr. ofangreint getur þó ekki verið meiri 

en 180 dagar á 12 mánaða tímabili. Hafi réttur verið fullnýttur 

endurnýjast hann þegar iðgjald hefur verið greitt í 6 mánuði. 

Heimilt er að greiða dagpeninga vegna meðferðar við áfengis– 

og/eða fíkniefnasýki í sama dagafjölda og meðferð stendur 

yfir. Við sérstakar aðstæður t.d. ef sjóðfélagi missir vinnu sína 

vegna þess að hætt er að starfrækja viðkomandi vinnustað af 

óðviðráðanlegum ástæðum og hann á ekki bótarétt annars staðar 

er heimilt að greiða sjóðfélaga dagpeninga í allt að 90 daga. 

Dagpeningar greiðast ekki þegar bótaskylda vegna slyss 

eða atvinnusjúkdóms fellur á tjónvald og bætur fást 

greiddar skv. skaðabótalögum úr hendi hans eða á grundvelli 

ábyrgðartryggingar. 

Dagpeningar greiðast ekki, þegar um varanlega örorku eða 

ellihrumleik er að ræða. Réttur til dagpeninga og annarra 

greiðslna úr sjóðnum fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 

mánaða frá því að rétturinn stofnaðist. 

Umsóknir og fylgiskjöl vegna dagpeninga 
Allar umsóknir skulu ritaðar á þar til gerð eyðublöð sem sjóðstjórn 

lætur í té og skal þeim fylgja: 

1. Sjúkradagpeningavottorð sem tilgreini hvenær og hvers  
 vegna viðkomandi verður óvinnufær. 

2. Vottorð vinnuveitanda um hvenær samningsbundnum  
 launagreiðslum lýkur. 

3. Önnur gögn sem fram koma á umsóknareyðublaði.

meGinVerkefni sJóðsins er að…
 Greiða dagpeninga vegna launataps sjóðfélaga í veikinda- og slysafjarveru. 

 Greiða dagpeninga vegna launataps við umönnun veikra barna eða maka. 

 Greiða dánarbætur og útfararstyrk vegna andláts sjóðfélaga. 

 Styrkja sjóðfélaga vegna endurhæfingar, forvarna, tækjakaupa o.fl.
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dánarbætur
Vegna andláts greiðandi sjóðfélaga greiðast dánarbætur sem 

eru 80% af meðaltali heildarlauna síðustu 3ja starfsmánaða fyrir 

andlát. Með umsóknareyðublaði þarf að fylgja dánarvottorð.

útfarastYrkur
Útfararstyrkur, kr. 200.000, er greiddur vegna andláts greiðandi 

sjóðfélaga svo og vegna þeirra sem sem hætt hafa störfum en 

greitt hafa til sjóðsins í a.m.k. 60 mánuði.

Með umsóknareyðublaði þarf að fylgja dánarvottorð.

ferðastYrkir
Sjóðurinn tekur þátt í óhjákvæmilegum ferðakostnaði sjóðfélaga 

innanlands ef hann, maki og/eða barn hans undir 18 ára aldri, 

þarf læknismeðferð eða sjúkrahúsvist utan heimabyggðar og 

Tryggingastofnun ríkisins greiðir ekki ferðakostnað. Upphæð 

ferðastyrks skal miðuð við almennar reglur Tryggingastofnunar 

ríkisins um ferðastyrki.

dVaLarstYrkir
Sjóðurinn greiðir dvalarstyrk (hluta húsaleigu eða annars 

gistikostnaðar) vegna sjúkrahúsdvalar eða læknisaðgerðar 

maka eða barns undir 18 ára aldri, sem sækja verður út fyrir 

heimabyggð innanlands og Tryggingastofnun ríkisins greiðir 

ekki. Kostnaðarþátttaka er miðuð við styrki Tryggingastofnunar 

ríkisins. Rétt til greiðslu úr sjóðnum skal sanna með 

læknisvottorði. Einnig þarf staðfestingu frá atvinnurekanda 

á því hvenær viðkomandi fór af launaskrá og yfirlýsingu frá 

Tryggingastofnun ríkisins um að ekki sé tekið þátt í ferðakostnaði 

eða veittur húsnæðisstyrkur.

 

dÝrar LæknisaðGerðir
Heimilt er að greiða allt að 50% af kostnaði læknisaðgerðar 

umfram 53.000 kr. þó að hámarki 53.000 kr. 

Styrkurinn er að jafnaði ekki veittur sjóðfélaga nema einu sinni 

á tíu ára fresti.

Læknisvottorð ásamt staðfestingu á hlutdeild TR í kostnaði og 

frumrit greiðslukvittunar skal fylgja styrkumsókn.

Munnholsaðgerðir falla undir skilgreiningu á dýrum 

læknisaðgerðum en ekki tannviðgerðir.

Beiðnir og fylgibréf þurfa að berast til Valdísar Þóru 

Gunnarsdóttur, umsjónarmanns Styrktar- og sjúkrasjóðs VM. 

forVarnarstYrkir
Styrkur vegna heilsutengdra forvarna.

Sjóðurinn endurgreiðir 90% af kostnaði sjóðfélaga 

vegna krabbameinsleitar, lungna- og hjartaskoðunar og 

heyrnarmælinga. Stjórn sjúkrasjóðs getur sett nánari reglur um 

forvarnarstyrki. 

frJósemismeðferð
Styrkur vegna kostnaðar við frjósemismeðferð er kr. 100.000 

en þó aldrei hærri en 50% af kostnaði. Styrkur er veittur tvisvar 

vegna frjósemismeðferðar. 

Frumrit greiðslukvittunar skal fylgja styrkumsókn.

GeðLækninGar/sáLfræðiÞJónusta
Greiddur er styrkur vegna kostnaðar við geðlækningar eða 

sálfræðiþjónustu. 

Eftir að kostnaður sjóðfélaga nær 25.000 kr. greiðist það sem 

umfram er, að hámarki kr. 28.000.

heiLsurækt 
Heilsuræktarstyrkir greiðast úr Fræðslusjóði VM.

heiLsustofnanir 
Heimilt er að greiða styrk vegna meðferðar á viðurkenndri 

heilsustofnun, samkvæmt mati sjóðstjórnar. Hámark styrks er 

1.000 kr. pr. dag í 30 daga á hverju fimm ára tímabili. Vottorð 

læknis og frumrit greiðslukvittunar skal fylgja umsókn um styrk. 

heYrnarmæLinGar 
Sjúkrasjóður greiðir að hámarki 90% af kostnaði vegna 

heyrnarmælinga. Umsókn þarf að fylgja frumrit greiðslukvittunar.

heYrnartæki 
Styrkur til kaupa á heyrnartækjum miðast við að réttur sé 

til endurgreiðslu á hluta kostnaðar frá Tryggingastofnun. 

Hámarksupphæð styrks vegna heyrnartækja er kr. 60.000 pr. 

tæki (120.000 tvö tæki), en þó aldrei hærri en sem nemur 50% af 

kostnaði. Frumrit greiðslukvittunar skal fylgja styrkumsókn.

sJónGLer oG Linsur
Styrkur til kaupa á sjónglerjum/linsum er kr. 25.000 en þó aldei 

hærri en sem nemur 50% af kostnaði. 

Styrkur er aðeins veittur einu sinni á þriggja ára fresti. 

Ekki er greitt vegna skemmda á glerjum sem atvinnurekanda eða 

tryggingum ber að bæta. Einnig er hægt að sækja um styrk vegna 

leiseraðgerða.

sJúkrakostnaður 
Heimilt er að greiða styrk vegna vegna læknisþjónustu við 

sjóðfélaga sem er hærri en 25.000 kr. á almanaksárinu. 

Hámark styrksins er 28.000 kr. Geðlækningar og sálfræðiþjónusta 

fellur undir þennan lið.

sJúkraÞJáLfun / endurhæfinG 

Vegna sjúkraþjálfunar eða hnykkmeðferðar samkvæmt læknisráði 

endurgreiðir sjóðurinn hluta af kostnaði: 

1.500 kr. fyrir fyrstu 24 skiptin en síðan 750 kr. fyrir hvert skipti. 

En þó aldrei hærri upphæð en sjóðfélagi greiðir.

Vegna endurhæfingar samkvæmt læknisráði eftir sjúkdóm greiðir 

sjóðurinn 500 kr. í allt að 62 skipti á 24 mánuðum en þó aldrei 

hærri upphæð en sjóðsfélagi greiðir. 

ættLeiðinG 

Styrkur vegna kostnaðar við ættleiðingu barns er kr. 100.000 

en þó aldrei hærri en 50% af kostnaði. Styrkur til ættleiðingar er 

veittur einu sinni.

Afgreiðsla sjóðsins er á skrifstofu VM, Stórhöfða 25, 110 Reykjavík. 

Fyrirspurnir berist til Valdísar Þóru Gunnarsdóttur, valdis@vm.is



Mótið er fyrir félagsmenn VM og má hver félagsmaður  
bjóða með sér einum gesti. Mótsgjald er 5000 kr. fyrir  
hvern þátttakanda. Matur er innifalinn í þátttökugjaldinu. 

Umsjónarmenn mótsins eru: 
Guðmundur Helgi Þórarinsson, 
Ragnar Halldórsson og Steingrímur Haraldsson.

Nánari upplýsingar um skráningu  
og fleira verða auglýstar síðar – á  
heimasíðu VM www.vm.is
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markmið
Ég er hættur að vinna og ég ætla að lifa vel. Það er ekkert markmið 
að lifa lengi. Að lifa vel það er markmið. Til að ná þessu markmiði 
þarf ég að hafa verkefni.

Þeir sem standa manni næst
Næst eru maki, börn barnabörn, ættingjar og vinir. Maður þarf að 
rækta nærsamband við fjölskylduna án þess að vera ágengur. En 
láta vita af sér. Taka þátt í athöfnum og leik, en umfram allt ekki of 
ágengur.
Spurningin er hvaða verkefni get ég tekið að mér? Hvað get ég til 
dæmis gert til að létta heimilisstörfin? Mikilvægt er að vera samtaka 
um verkefnin. Eiga meira frí, frí til að vera með öðrum og ná settu 
markmiði… að lifa vel. 

heiLsan
Hvernig er heilsan og hvernig viðheld ég henni? Já því lengur sem 
ég er hraustur og stunda æfingar því öruggari er ég með að ná settu 
marki. Reykjavíkurborg býður upp á heilsurækt án endurgjalds fyrir 
eldri borgara. Það eina sem þarf að gera er að sækja þjónustuna. 
Nánari upplýsingar um þessa þjónustu er að finna á heimasíðu 
Íþrótta og tómstundaráðs: www.itr.is 

sVeitarféLaGið mitt
Hvaða þjónustu get ég fengið frá sveitarfélaginu mínu - hvað gerir 
Reykjavíkurborg fyrir mig? Á vegum Reykjavíkurborgar eru reknir 
16 þjónustustaðir fyrir borgarana. Þar geta eldri borgarar komið 
og unnið ýmis verkefni sér til ánægju. Það er ekki skilyrði að vera 
með búsetu í húsum tengdum þjónustumiðstöðvunum. Þessar 

miðstöðvar eru opnar frá kl 8.30 til 17:00. Þetta kemur fram í 
bæklingi sem Reykjavíkurborg hefur gefið út og sendur er öllum 
sem verða 67 ára á hverju ári. Bæklinginn má einnig finna á vef 
reykjavíkur: www. reykjavik.is undir „hverfi“ og „eldri borgarar“.

fJármáL
Hvaða rétt á ég og hvar fæ ég laun til að lifa og ná mínu markmiði?
Réttur minn hjá lífeyrissjóðnum er alltaf öruggur og hann tekur ekki 
miklum breytingum. Á heimasíðu landssambands lífeyrissjóða má 
finna sinn sjóð og frekari upplýsingar um hann: www.ll.is
Réttur minn hjá Tryggingastofnun ríkisins er og verður alltaf háður 
lögum og reglum frá Alþingi. Getur því breyst bæði til hækkunar og 
lækkunar (það þarf að kjósa rétt félagar).
Þó svo ég eigi þennan rétt þá þarf ég að sækja um. Þrátt fyrir allt 
er það nefnilega svo að það erum við sem vitum hvernig okkur líður 
og hvers við þörfnumst. Tryggingastofnun heldur úti vefnum www.
tr.is en þar getum við fengið upplýsingar bæði um stöðu okkar og 
möguleika.
Við sem hættum að vinna eigum ekki að hætta að leita upplýsinga 
við eigum að spyrja og fá svör við spurningum okkar.

féLaGsaðiLd
Hver er munurinn á að vera launamaður í stéttarfélagi eða hættur 
störfum og vera í stéttarfélagi? Hvaða hagsmunir fara saman og 
hvaða hagsmunir fara ekki saman.
Á meðan ég er í vinnu og greiði til stéttarfélagsins þá þjónustar 
stéttarfélagið mig. Það gerir fyrir mig kjarasamning og ráðningar-
samning, túlkar fyrir mig samning og leysir ágreining á vinnustað 
ef ég þarf á að halda. Ég á rétt á greiðslum úr sjóðum félagsins 
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ef ég þarf eða verð fyrir skakkaföllum. Ég get notið orlofsdvalar í 
orlofshúsum félagsins. Stéttarfélagið fer með réttinn og tilnefnir 
hverjir eiga sæti á ársfundum ASÍ. Jafnframt tilnefna stéttarfélögin 
fulltrúa með atkvæðisrétt til setu á aðalfundum þeirra lífeyrissjóða 
sem við greiðum í. 

Allir sem láta af störfum á eðlilegan hátt, um og eftir 67 ára aldur, 
halda öllum réttindum í sínu félagi í 2 til 3 ár þar á eftir. Geta þeir 
átt rétt á að leigja orlofshús félagsins utan sumartíma á skaplegu 
verði. Þeir hafa kosningarétt til stjórnar og trúnaðarráðs. Þeir mega 
sækja fundi og hafa áhrif á stefnumál og ákvarðanir félagsins. Eftir 
sem áður þarf ég að láta vinna fyrir mig. Mín málefni eru aðeins 
öðruvísi en á meðan ég var á vinnumarkaði en þeim þarf engu að 
síður að sinna.

haGsmunaféLaG eLdri borGara
Til að ná árangri í brýnum hagsmunamálum sínum þurfa eldri 
félagar samstöðu með öðrum eldri félögum til að vinna að:

 Samræmingu á þjónustu Almannatrygginga og að hún sé
stöðugt í endurskoðun.

 Búsetuúrræði séu til staðar fyrir þá sem eru hættir störfum.

 Aldraðir sem þurfa að dvelja á þjónustustofnunum fái þá
þjónustu sem er við hæfi.

Félag eldri Borgara, www.feb.is, hefur það markmið að vinna að 
velferð og gæta hagsmuna eldri félaga og sjá til þess að þeir geti 
tekið þátt í samfélaginu eins lengi og heilsan leyfir. 

húsnæðismáL eLdri borGara
Þetta er og verður erfiðasta málið sem við þurfum að leysa í nánustu 
framtíð. Við höfum komið okkur upp ákveðnu mynstri og lífsstíl og 

er þar mikill munur á kröfum. Samt þurfum við öll að velta þessu 
fyrir okkur við starfslok: 

 Höfum við efni á því húsnæði sem við búum í? 

 Hentar það breyttum þörfum okkar? 

 Hvað annað er í boði?

Samtök aldraðra bjóða, með félagsaðild, íbúðir sem eru 2ja og 3ja 
herbergja og rekur Reykjavíkurborg þjónustuver við húsin. Nánari 
upplýsingar um þetta er að finna á heimasíðunni: www aldradir.is. 
DAS er með nokkuð framboð af aðstöðu fyrir aldraða auk þess sem 
einkaaðilar selja íbúðir ætlaðar öldruðum.

stundin er upp runnin
Nú höfum við gert okkur grein fyrir að senn líður að því að við 
hættum að vinna. Hér er gátlistinn sem fara þarf yfir:

Það fyrsta sem við gerum er að sækja námskeið ca 16 klst hjá 
stéttarfélaginu okkar.

Annað sem við gerum er að meta hvernig við erum stödd persónulega 
og félagslega.

Þriðja sem við gerum er að athuga áhugamál og tómstundir. 

Fjórða sem við gerum er að greina hvernig húsnæði við þurfum.

Fimmta sem við gerum er að fara yfir fjármálin til að kanna hverju 
við höfum efni á.

Mikilvægast er samt að missa ekki sjónar á markmiðinu 
sem er… að lifa VEL.
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Viðtal við Hilmar Snorrason kennara hjá Landsbjörgu
- Gamall maður sagði mér að þeir hafi vitað að það færu alltaf þrír 
bátar á vetrarvertíðinni og þegar þrír höfðu farist hugsuðu menn 
með sér að nú slyppu þeir í ár, ekkert kæmi fyrir þá. Hilmar kveðst 
hafa verið nokkuð sleginn yfir þessum hugsunarhætti en vita að oft 
hugsi fólk að ekkert komi nú fyrir hjá því sjálfu.
- Oft hefur verið erfitt hjá þeim sem voru meðvitaðir um öryggismál 
því þeir voru álitnir lífhræddir og fengu jafnvel að heyra það. En 
ekki má gleyma að seinni heimsstyrjöldin breytti talsvert miklu hjá 
sjómönnum þar sem menn bjuggu við þá ógn að skipin gætu verið 
skotin niður. Þá gerðu menn æfingar og höfðu þann öryggisbúnað 
sem þá var til staðar tilbúinn. Þegar ég hóf sjómennsku var löngu 
liðið frá stríði og þessi hópur um það bil að fara á eftirlaun og á 
þessum tíma var ekki mikið rætt um öryggismál. 
Hilmar segist fljótlega hafa byrjað á olíuskipi og margur 
olíuskipasjómaðurinn myndi súpa hveljur ef hann ætti að lýsa þeim 
aðferðum og því vinnulagi sem þar var.
- Ég vil meina að það hafi frekar verið heppni en eitthvað annað að 

ekki urðu alvarleg atvik, segir Hilmar og bætir við að svona myndi 
ekki gerast á skipum í dag. Hann nefnir líka sem dæmi um breytingu 
á viðhorfi til öryggismála að árið 1976 var hann á skipi þar sem 
ákveðið var að halda öryggisæfingu. Þá tilkynnti bátsmaðurinn að 
hann færi í landi því hann tæki ekki þátt í svona vitleysu.
- Ef þetta gerðist í dag þá færi hann í land með pokann sinn því nú 
vita allir hvaða körfur eru gerðar til þeirra og yfirmannanna.

Þegar ákveðið var að hefja skipulega öryggisfræðslu og stofna 
Slysavarnarskóla sjómanna hafði ástandið í flotanum verið slæmt í 
nokkurn tíma. Fjöldi banaslysa var slíkur að eitthvað varð að gera. 
Hilmar segir að tilkynnt slys hafi ekki verið mjög mörg á ári, e.t.v. þrjú 
til fjögur hundruð. En skráðum slysum fjölgaði í yfir 800 á ári þegar lög 
sem tryggðu sjómönnum staðgengislaun í fjarvistum vegna veikinda 
eða slysa tóku gildi. 1986 kemur því mikið stökk í skráðum slysum 
auk þess sem það fól í sér viðurkenningu á hættunni sem fylgdi starfi 
sjómanna að þeir skyldu njóta staðgengislauna vegna slysa. En þarna 
blasti við að eitthvað varð að gera til að draga úr slysatíðninni.

Heimsókn í Slysavarnarskóla sjómanna þar sem spjallað var við 
Hilmar Snorrason skólastjóra og fylgst með æfingu um borð í Sæbjörgu.
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öryggiSfræðSlan mikilvæguSt í að 
fyrirbyggja SlyS
Fræðimenn hafa komið fram með ýmsar hugmyndir um hvernig 
best sé að meta árangur af öryggisfræðslu. Hilmar segist sjálfur 
telja að sú staðreynd að árið 2008 var án banaslysa á sjó gefi 
klárlega til kynna að eitthvað sé að breytast til hins betra og þar 
skipti öryggisfræðslan mestu. 
- Með öryggisfræðslunni er komin þekking til manna sem þeir vinna 
síðan úr. Þekkingin ein og sér leysir ekki allan vandan,  heldur er 
það sá sem er út á vettvangi og notar þekkinguna, sem málið snýst 
um. Sjómaðurinn hefur ákveðna þekkingu og vitneskju um hvað 
getur gerst, hvað eigi að gera, og þar af leiðandi vona ég að það 
sem hefur breytt þessu sé fræðslan.  Fræðsla sem gerir það að 
verkum að sjómenn fóru að breyta hugsunarhætti sínum og fóru að 
gæta betur að sér í vinnu.

Sjómenn verða að viðhalda þeirri þekkingu sem þeir afla sér 
í Slysavarnarskóla sjómanna. Stundi yfirmenn ekki sjó í eitt 
ár á undangegnum fimm árum verða þeir að endurtaka hluta 
þjálfunarinnar til að endurnýja starfsréttindi sín. Allir sjómenn 
verða síðan að taka upprifjunarnámskeið á fimm ára fresti. Hilmar 
segir að nemendur nefni oft í lok náms að þeir vildu fara í gegnum 
þetta oftar en á fimm ára fresti. Sú staðreynd að meginþorri þeirra 
sem tjáir sig um tíðni námskeiðanna vill hafa þau oftar en á fimm 
ára fresti segir Hilmari tvennt:

- Í fyrsta lagi að endurmenntunin komi að notum. En einnig að 
ekki sé nægilega mikið gert í þessum málum um borð í skipunum 
til að mennirnir séu þjálfaðir þess á milli. Ef menn vilja koma í 
Slysavarnarskólann á hverju ári, þá segir það mér að það er ekki 
verið að gera neitt um borð í skipunum þess á milli til að halda við 
þekkingunni.
Hann tekur sem dæmi að í farþegaflugi fari áhafnir í öryggisþjálfun 
á hálfs árs fresti og séu því í stöðugri þjálfun. Samt eru áhafnir 
einnig skyldaðar í endurþjálfun.

þurfum að beita hörðu til að koma á 
æfingum
- Varðandi öryggismálin almennt verður því miður að segjast eins 
og er að til að við sjáum einhverjar breytingar á ástandinu, þá þarf 
að beita hörku, segir Hilmar. Hann segir að þegar nemendahópar í 
Slysavarnarskóla sjómanna eru spurðir hvort þeir hafi tekið þátt í 
æfingum um borð í sínum skipum og hvenær það hafi verið komi 
í ljós að á milli 80 og 90% þeirra hafi tekið þátt í einhverskonar 
æfingu fyrir meira en hálfu ári og oftar en ekki aldrei.
- Menn geta alveg lamið hausnum við steininn og sagt að það 
sé miklu betra ástand á þessu. En ástandið er ekki svo gott og 
sjómennirnir segja það, segir Hilmar og bætir við að ef öryggismálin 
um borð í skipi eru í ólagi sé bara skipstjóranum um að kenna. Hann 
er endanlega ábyrgur og getur ekki varpað þeirri ábyrgð á neinn 
annan. Hilmar kveðst alltaf hafa verið mjög harður á því að reka 

Heimsókn í Slysavarnarskóla sjómanna þar sem spjallað var við 
Hilmar Snorrason skólastjóra og fylgst með æfingu um borð í Sæbjörgu.



��



��

áróður fyrir því að menn fylgi öryggisnáminu eftir með æfingum 
og m.a. hefur verið boðið upp á námskeið fyrir skipstjóra í því að 
halda æfingar. 
Misvísandi svör og upplýsingar um hvort björgunaræfingar séu 
haldnar um borð í skipum eða ekki vekja spurningar um hvort 
reynt sé að fegra ástandið eða hvort áhafnarmeðlimir túlki það 
með misjöfnum hætti hvað sé æfing og hvað ekki. Hilmar segir að 
enginn eigi að fara í grafgötur með hvað sé björgunaræfing enda 
sé því lýst, bæði í reglugerð um öryggi fiskiskipa og í svokallaðri 
SOLAS samþykkt sem gildir fyrir kaupskip, hvað eigi að fara fram á 
æfingum og hvernig þær skuli framkvæmdar. 

Hilmar segist líka blása á afsakanir á borð við að björgunaræfingarnar 
gleymist og að ekki sé tími til að halda þær. Hann bendir á að þær 
séu lögbundnar en ekkert standi í lögunum um að það eigi að veiða 
fisk. Samt gleymist það vonandi ekki. Hans mat er að ef menn finni 
ekki klukkustund í öryggisæfingu sem geti skilið milli lífs og dauða 
á hættustund þá eigi menn að finna sér annað starf.

- Stundum heyrist gagnrýni um neyðaráætlunina um borð í skipi og 
sagt að hún sé bara drasl. En hún er nú bara nákvæmlega það sem 
menn eiga að æfa og ef æfingin leiðir í ljós að neyðaráætlunin virkar 
ekki þá á að breyta henni þannig að hún virki í framkvæmd. Nú ef 
það virkar ekki, þá þarf að breyta neyðaráætluninni þannig að hún 
virki nákvæmlega eins og menn ætla að framkvæma hlutina. 

Hilmar segir að á þeim endurmenntunarnámskeiðum sem haldin 
hafa verið síðustu ár hafi verið farið í gegnum æfingar sem gera á um 
borð svo sjómenn eigi að vera alveg meðvitaðir um framkvæmdina 
og mikilvægi æfinganna. En eitthvað vantar upp á framkvæmdina og 
telur Hilmar að þar þurfi að koma til einhvers konar refsivöndur ef 
menn standa sig ekki.

hafnarríkiSSkoðun refSivöndur 
kauPSkiPanna
Hilmar segir að á kaupskipum sleppi menn ekki úr björgunaræfinum 
lengur og ástæðan er sú að yfir þeim vofir á sex mánaða fresti 
hafnarríkisskoðun. Í henni má búast við hvers konar skoðun 
á hverju sem er um borð í skipinu, hvort sem er búnaði á borð 
við olíuskilvindur eða björgunaræfingar. Áhöfnin er þá látin 
framkvæma æfingar og ef hún stendur sig ekki getur skipið orðið 
fyrir kyrrsetningu. Í Evrópu eru reglurnar þannig að skip sem  
lendir oftar en þrisvar sinnum í kyrrsetningu fær ekki lengur að 
sigla á evrópskar hafnir. Hilmar ber þetta ástand saman við það 
sem ríkir hér á landi. Hann segir að ef upp komist að menn sinni 
ekki lögbundnum æfingum um borð sé nánast það eina sem hægt 
sé að gera er að segja „skamm“ og svo ekki söguna meir.

- Ég hef lagt til að farið sé í skyndiskoðanir hér á landi þar sem 
farið er um borð í 30 til 40 fiskiskip og áhafnir látnar framkvæma 
björgunaræfingar segir Hilmar. 

fækkun SlySa með öryggiS-
Stjórnunarkerfi er framtíðin
- Ég sé fyrir mér að í framtíðinni munum við fækka slysum um 
borð í skipum. Við þurfum að fara í nýjar aðferðir. Hér erum við að 
kenna notkun á björgunar- og öryggisbúnaði. Núna erum við farin 
að kenna áhættugreiningu um borð í skipum, það er að framkvæma 
áhættumat. Næst er að fara dýpra í öryggisstjórnun og að koma upp 
vinnuferlum auk þess að vinna markvisst að slysavörnum. 
Hilmar segir að þótt það sé alltaf hættulegt að vinna með allskyns 
vélar og tæki á hreyfingu um borð í skipi þá sé hægt að gera það 
slysalaust. Til þess þurfi áhöfnin að taka sig saman og byrjunin sé 
að greina hætturnar á vinnustaðnum. 
- Það er alltaf of mikið að því að menn séu að sinna slökkvistörfum, 
það er að fara í aðgerðir eftir að slysin hafa orðið í stað þess að 
leita uppi hvar slys gætu orðið og gera fyrirbyggjandi ráðstafanir 
til að þau verði ekki. Öryggisstjórnunarkerfi eru framtíðin og hluti 
af þeim er áhættumat. Öryggisfulltrúar um borð í skipi er líka 
framtíðin. Allt þetta skiptir máli, að setja öryggismálin í forgang, 
segir Hilmar Snorrason.
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með meiri menntun

Smáskipanámskeið (pungapróf)

Undirbúningur fyrir skemmtibátapróf

Málmsuða fyrir almenning

Vélgæslunámskeið 750kW

Hásetafræðsla

ECDIS námskeið

Rekstur og stjórnun

ARPA námskeið

IMDG námskeið

GMDSS GOC/ROC námskeið

SSO og CSO öryggisnámskeið

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, er með �ölbreytt námsframboð í dagskóla, kvöldskóla, 
�arnámi og diplómanámi. Að auki er boðið upp á �ölda námskeiða til sjós og lands.

Helsta nám og námskeið:

Nánari upplýsingar um nám og námskeið í síma 

514 9601 og á ave@tskoli.is

Auknir möguleikar

Endurnýjun skips- og vélstjórnarréttinda

Útvegsrekstrarfræði

www.tskoli.is

Flugrekstrarfræði

www.tskoli.is



Í góðum gír hjá Héðni
Héðinn er eitt öflugasta vél- og málmtækni-
fyrirtæki landsins. Héðinn þjónar jafnt útgerð 
sem stóriðju, matvælaiðnaði, orkuverum, 
öðrum málmiðnaðarfyrirtækjum, sveitar-
félögum og hátæknifyrirtækjum.

• Innan Tæknideildar Héðins starfa véltæknifræðingar, 
 verkfræðingar, orkutæknifræðingar og tækniteiknarar.
• Innan Véladeildar starfa vélstjórar, vélvirkjar, 
 vélfræðingar og tæknimenn.
• Innan Plötuverkstæðis og Renniverkstæðis starfa 
 stálsmiðir, rennismiðir, blikksmiðir og málmsuðumenn.

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Megin viðfangsefni Véladeildar Héðins er þjónusta 
við skip og búnað frá Rolls-Royce Marine, þar á meðal 
aðalvélar, stjórnbúnaður, spilkerfi, stýrisvélar, gírar 
og skrúfubúnaður.

Starfsstöð Héðins er í nýjum og glæsilegum húsakynnum 
að Gjáhellu 4, Hafnarfirði, þar sem öll aðstaða fyrir 
starfsfólk er fyrsta flokks.

Fiskimjöls- og lýsisverksmiðja sem Héðinn 
þróaði og smíðaði fyrir  Norðborgina, nýjasta 
og glæsilegasta uppsjávarskip Færeyinga.


