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> Saman náum við árangri – um allan heim

Saman náum við árangriwww.samskip.is

Hjá Samskipum fara saman kraftur og sóknarhugur nýrrar kynslóðar og ómetanleg áratuga reynsla. 
Við leggjum metnað okkar í að veita viðskiptavinum áreiðanlegar heildarlausnir á sviði flutninga um 
allan heim og höfum byggt upp samhentan hóp og traust flutningakerfi sem tryggja skjóta og örugga 
þjónustu jafnt innanlands sem utan.
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Til hvers var Þór smíðaður?

„Það er ekki hægt að veikja 
Landhelgisgæsluna, eins og 

virðist eiga að gera samkvæmt 
fjárlagafrumvarpinu,“ segir 
Guðmundur Þ. Ragnarsson.

Fæst slys eru tilkynnt

219 slys á sjómönnum voru skráð 
hjá Sjúkratryggingum Íslands árið 
2015, en af þeim voru einungis 51 
tilkynnt til Rannsóknarnefndar 
samgönguslysa, RNSA. 

Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður: 

Guðmundur Ragnarsson

Ritstjóri: Sigurjón M. Egilsson

Prentun: Litróf

VM - Félag vélstjóra 

og málmtæknimanna

Stórhöfða 25

110 Reykjavík

Sími: 575 9800 

Fax: 575 9809

Heimasíða: www.vm.is

Netfang: vm@vm.is

Skiptiborðið er opið:

mánudaga til fimmtudags frá kl. 9-16 

og föstudaga frá kl. 9-15

Skrifstofan er opin mánudaga - 

fimmtudag frá kl.  8-16 

og föstudaga frá kl. 8-15

Stjórn VM skipa:

Guðmundur Ragnarsson, formaður

Samúel Ingvason, varaformaður

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Kristmundur Skarphéðinsson

Símon Guðvarður Jónsson

Andrés Bjarnason

Þorsteinn Hjálmarsson

Guðmundur Sigurvinsson

Jón Jóhannsson

aukin framleiðni

Aukin framleiðni var megin inntak 
kjararáðstefnu VM, sem haldin var 
á Selfossi í október. Að venju var 
ráðstefnan vel sótt og þótti takast 
með miklum ágætum.

40
Vinnum lengi og mikið

Snjólaug Arndís Ómarsdóttir 
skrifaði lokaritgerð um 
íslenskan vinnumarkað, 
breytingar á honum og þróun í 
lokaritgerð sinni í við HÍ. 12



birta.is

Við erum sterkari þegar við vinnum saman. Stafir lífeyrissjóður og 
Sameinaði lífeyrissjóðurinn hafa nú sameinast í einn öflugasta 
lífeyrissjóð landsins undir merkjum Birtu.

SAMEINAÐIR KRAFTAR!

Sundagörðum 2  I  104 Reykjavík  I  480 7000  I  birta@birta.is 
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Andrúmsloftið í samfélaginu okkar er skrýtið um þessar mundir. Óvíst er hver stefna nýrrar rík-

isstjórnar verður og hvernig á að uppfylla þær væntingar sem stjórnmálin bjuggu til fyrir kosn-

ingarnar. Ósvarað er hvernig á að fjármagna þær. Við upplifum nú eina mestu efnahagsuppsveiflu 

lýðveldisins. Samt er ótti um hvað tekur við, þegar veislunni lýkur. Bíða okkar þekktir timbur-

menn? Reynslan segir okkur að það verður niðursveifla og verðbólguskot. 

Það eru blikur á lofti varðandi mörg stór mál. Afnám hafta og hver framvindan verður á 

vinnumarkaði eru stór mál. Að mínu viti er SALEK búið í bili og ekkert framundan annað en 

taumlaust höfrungahlaup við gerð kjarasamninga. Þeir sem vilja sækja leiðréttingu sinna kjara 

sjá óréttlætið víða.

Ég hef komið þó nokkuð að vinnu við SALEK og þeirri hugmyndafræði.  Við verðum  að læra 

af öðrum og koma því besta á í íslensku samfélagi. Mér finnst við ekki sýna nægan þroska til að 

sameinast um þær lausnir sem þarf að sameinast um. Við erum föst í einkahagsmunum og hög-

um okkur eins og vagnhestar, sem tryggt er að sjái ekki til hliðanna og þröngsýnin verið alls-

ráðandi. Eignaröflin vilja halda okkur föstum, eins og gert var á tíma dönsku einokunarversl-

unarinnar, með gjaldmiðil sem er okkar versti óvinur. Gjaldmiðillinn hefur alltaf verið notaður 

sem afréttarinn eftir veisluna. Með óagaða hagstjórn þá verður krónan okkur alltaf dýr og veldur 

okkur skaða. 

SALEK snýst ekki eingöngu um launahækkanir, það snýst ekki síður um félagslegt kerfi fyrir 

þá sem minnst mega sín. Öll þurfum við að geta búið við öruggt húsnæði og getað alið börnin 

okkar upp með sjálfsvirðinguna í lagi. Við verðum að byggja upp velferðakerfi ef við ætlum inn 

í stöðugleika og réttlátt samfélag. Síðan verða allir að tileinka sér samfélagslega ábyrgð um að 

viðhalda ávinningnum. Aukning kaupmáttar síðastliðin þrjátíu ár hefur haldist í hendur við 

eðlilegan vöxt framleiðni. Spurningin er hvort ekki sé skynsamlegra að taka þetta í hægum og 

jöfnum skrefum og finna leiðina til þess. Sú leið sem við höfum verið á, reglulegar upp- og niður-

mótum nýja framtíðarsýn

Við ætlum okkur 
að móta nýja 

framtíðarsýn í 
kjaramálum vélstjóra 
á fiskiskipum. Koma 
með algjörlega nýja 

framsetningu inn í 
næstu kjarasamninga. 



mótum nýja framtíðarsýn

sveiflur hefur verið okkur mjög dýr. Síðan þarf gífurlega orku og kraft til að vinna allt upp 

aftur, með mikilli þenslu sem við ráðum ekki við.

Við hjá VM ætlum að halda áfram að kynna þær leiðir, sem eru við lýði í nágranna-

löndunum, innan félagsins. Að það þurfi að auka framleiðni, hækka dagvinnulaun og 

stytta vinnutímann. Við höfum verið að vinna í þessum málum með kjararáðstefnunum 

okkar. Síðasta kjararáðstefnan fjallaði um aukna framleiðni, hækkun dagvinnulauna og 

styttri vinnutíma. Með aðkomu fulltrúa úr okkar atvinnugreinum í landinu tókst ráð-

stefnan mjög vel. Við erum alltaf að færast nær því að komast að niðurstöðu með fyrir-

tækjunum um að það sé hægt að framkalla breytingar og auka virkan vinnutíma. Þessar 

breytingar sem við erum að vinna í verða ekki framkallaðar í kjarasamningagerð með 

yfirvofandi verkföll. Þessum breytingum þarf að vinna að og koma í framkvæmd á samn-

ingstíma kjarasamnings. Við eigum að halda þessari vinnu okkar áfram og taka forystu 

í að koma fram með breytingar í vinnuumhverfi vél- og málmtækninnar, jafnvel þó það 

ruggi bátnum innan forystu ASÍ.

Samningar náðust fyrir vélstjóra á fiskiskipum korteri fyrir verkfall. Róttækar breytingar náð-

ust í verðlagsmálum á lönduðum fiski. Það þarf tíma til að sýna fram á að breytingarnar virki og 

því er gott að samningstíminn er aðeins til tveggja ára. Ýmislegt annað náðist fram og eðlilega 

eru ekki allir sáttir. Stærsta vandamálið, til að leysa þá miklu óánægju sem orðin er meðal vél-

stjóra á fiskiskipum, er að fyrirtæki sem hafa verið með ósvífna ruddaframkomu við sjómenn 

komi á eðlilegum  samskiptum við þá og byggi upp traust. Það eitt myndi flýta fyrir að koma á 

sátt um verðmyndunina. Ég held að útgerðirnar séu búnar að átta sig á því að ef þetta verður 

ekki lagað, mun það verða ástæða þess að róttæk breyting verður á fyrirkomulagi úthlutunar 

veiðiheimilda og umhverfi sjávarútvegsins.

Atvinnugreinin hefur tækifærið núna, ef hún nýtir það ekki verður það alfarið á hennar 

ábyrgð ef illa fer.

Okkar býður mikil vinna í yfirferð málefna vélstjóra á fiskiskipum. Við þurfum að fara í nafla-

skoðun og útbúa nýja framtíðarsýn í kjara- og réttindamálum þeirra. Við verðum með kjararáð-

stefnu á Hótel Selfossi 6. til 8. október á næsta ári. Við munum fá á ráðstefnuna fulltrúa SFS og 

fyrirtækja í sjávarútvegi. Við þurfum að kalla eftir  framtíðarsýn þeirra á hlutverk vélstjóra í 

fiskiskipaflotanum og fá umræðu um það.

Við ætlum okkur að móta nýja framtíðarsýn í kjaramálum vélstjóra á fiskiskipum. Koma með 

algjörlega nýja framsetningu inn í næstu kjarasamninga. Hafi okkur tekist að koma á viðunandi 

verðmyndunarkerfi á fiski, þá eru mörg önnur mál sem við þurfum að leggja grunn að í okkar 

kjaraumhverfi. Við þurfum að velta fyrir okkur og fá umræðu um hvort mörg hundruð ára hluta-

skiptakerfi, kerfi frá því menn skiptu fiskum í fjöru, sé hugsanlega orðið úrelt og til sé betri leið í 

að byggja laun vélstjóra á fiskiskipum á. Þetta og margt annað eins og menntun, endurmenntun, 

vinnuumhverfið og vinnuálag, þurfum við að fjalla um.

Mikilvægt er að góð mæting verði á ráðstefnuna, því þar verður einstakt tækifæri fyrir félags-

menn til að móta framtíðarstefnu félagsins í málefnum vélstjóra á fiskiskipum.

Það er léttasta verkið, í kjarabaráttu, að mæta með uppsprengdar prósentukröfur og ná eins 

miklu af þeim fram í kjarasamningagerð eins og hægt er. Reynslan sýnir okkur hins vegar að 

það hefur oft ekki skilað okkur miklu, ekki neinu nema lofti í launaumslagið. Við hjá VM ætlum 

okkur að vinna til framtíðar, í raunverulegum lausnum, sem skila raun krónum í launaumslagið. 

Það verður ekki gert nema hafa frumkvæðið og taka forystu. Finnum leiðirnar til að auka fram-

legðina, hækka dagvinnulaun og stytta vinnutíma. 

Í það eigum við að eyða orkunni. 

Óska félagsmönnum, fjölskyldum þeirra og landsmönnum öllum,

gleðilegra jóla og gæfu á nýju ári.

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM
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Veiðikortið kostar kr. 3.500 til félagsmanna VM.

Veiðikortið 2017
Félagsmenn VM geta nú fengið Veiðikortið á skrifstofu félagsins

Sumarúthlutun 2017
Opið er fyrir umsóknir að orlofshúsum VM frá 7. mars til 

og með 28. mars.  

Úthlutað verður 29. mars og síðasti greiðsludagur er 5. 

apríl.

Endurúthlutun fer fram 6. apríl. 

Vefurinn opnar aftur fyrir almennar bókanir 6. apríl

Sumartímabilið verður frá 9. júní til 18. ágúst. 

(Helgarleiga er leyfð frá 18.ágúst 2017)

Munið að sótt er um ferðastyrk á sama tíma.

Skiptidagar eru föstudagar í öllum húsum/íbúð-

um nema í Reykjavík, þar er skipt á miðvikudögum (á opn-

unartíma skrifstofu).

Eingöngu er hægt að sækja um orlofshús/íbúðir eða 

ferðastyrk í gegnum félagavef 

Inneign orlofspunkta ræður því hver fær bústað.

Öllum umsóknum er svarað.

Páskaúthlutun 2017
Opið er fyrir umsóknir frá 9. til og með 18.janúar.

Úthlutað verður 19. janúar og síðasti greiðsludagur  

7. febrúar.

Eingöngu er hægt að sækja um orlofshús/íbúðir í 

gegnum félagavef

Inneign orlofspunkta ræður því hver fær bústað.

Hægt er að sjá stöðu orlofspunkta inn á félagavefnum.

Öllum umsóknum er svarað.



Lowara dælur...
fyrir lífríkið

Vatn er undirstaða lífsins og samnefnari allra þeirra aðstæðna þar sem Lowara dælur koma  
við sögu.

Lowara dælurnar eru framleiddar með lasersuðutækni sem gerir þær ónæmar fyrir ætandi  
efnum og tryggir jafnframt að framleiðsluferillinn skaðar ekki náttúruna.

Lowara dælur eru gerðar úr pressuðu ryðfríu stáli, sem varnar mengun í vatninu.   

Þú færð dæluna sem þig vantar hjá okkur.

Danfoss hf.  •  Skútuvogi 6  •  104 Reykjavík  •  Sími: 510 4100 

Veiðikortið 2017
Félagsmenn VM geta nú fengið Veiðikortið á skrifstofu félagsins
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Nýlega voru fjögur ný orlofshús tekin í notk-

un á orlofssvæði félagsins á Laugarvatni.

Húsin eru í tveimur stærðum, minni hús-

in eru 94 fm²  og stærri húsin eru 108 fm².

Í minni húsunum eru tvö svefnherbergi, 

annað herbergjanna eru með hjónarúmi, 

1.60 m og hitt er með hjónarúmi, 1.60 m og 

kojum, 90 cm. Í stærri húsunum eru þrjú 

svefnherbergi, tvö herbergjanna eru með 

hjónarúmum 1.60 m og eitt með fjölskyldu-

koju 1.40 m og 90 cm. Stór og góð verönd er 

við húsin ásamt heitum potti.

Ný orlofshús 
VM á Laugarvatni

Húsin eru í tveimur 
stærðum, minni húsin 

eru 94 fm²  og stærri 
húsin eru 108 fm².



VERTU MEÐ VINNUTÍMANA Á HREINU
Klukk er nýtt og frítt tímaskráningarapp fyrir launafólk. Þú skráir vinnutímana þína með einum 
smelli í Klukk og veist þá nákvæmlega hversu mikið þú vinnur og hvenær. Hægt er að virkja 
staðsetningarbúnað í appinu sem minnir þig á að klukka þig inn eða út.
Náðu þér í Klukk í AppStore eða á GooglePlay.

Nánar á asi.is/klukk 
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Sjúkrasjóður VM hefur nýverið fest kaup á 

íbúð í Furulundi á Akureyri, þar sem félagið 

á fyrir þrjár orlofsíbúðir. Íbúðin verður rekin 

með sama sniði og íbúð sjúkrasjóðs í Reykja-

vík. Íbúðin mun ekki fara í leigu fyrr en á 

nýju ári eftir endurbætur.

Í dag eru fleiri aðgerðir framkvæmdar á 

Sjúkrahúsi  Akureyrar sem áður voru ein-

göngu gerðar í Reykjavík.

Reglur um leigu á íbúð  

Sjúkrasjóðs VM til félagsmanna

Íbúð Sjúkrasjóðs skal ávalt hafa forgang til 

útleigu fyrir félagsmenn sem þurfa afnot af 

henni vegna veikinda eða slysa hans eða 

nánustu fjölskyldu. Forgangur að íbúðinni 

skapast ekki fyrr en um sannarleg veikindi er 

að ræða, minniháttar læknisaðgerðir og ferð-

ir félagsmanna til lækna teljast ekki veikindi 

fyrr en vottorð um veikindi er komið fram.

Leigutími getur orðið allt að 30 dagar í 

einu.

Hafi félagsmenn ekki nýtt sér afnot af 

íbúðinni vegna veikinda á miðvikudegi, 

er orlofssjóði heimilt að setja íbúðina í al-

menna helgarleigu.

Orlofssjóður sér um rekstur og útleigu 

íbúðarinnar.

Sjúkrasjóður Vm 
kaupir íbúð á Akureyri

Dagana 24. og 25. október var fundur Norræna vélstjóra 

sambandsins, NMF, haldinn á Íslandi. Á fundinum ræddu fé-

lögin sín á milli málefni vélstjóra á Norðurlöndunum. 

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM, var kjörinn for-

seti NMF á þessum fundi og tekur hann við embættinu af 

Pall Hansen formanni Færeyska vélstjórafélagsins.

Guðmundur ragnarsson 
kjörinn forseti NMF

Í dag eru fleiri aðgerðir 
framkvæmdar á 
Sjúkrahúsi  Akureyrar 
sem áður voru eingöngu 
gerðar í Reykjavík.



Veist þú um fyrirtæki sem brjóta á ungu fólki eða erlendum starfsmönnum 
og nýta sér þekkingarleysi þeirra á réttindum sínum? 

Deilum reynslu okkar með myllumerkinu #EkkertSvindl og upprætum svindlið!
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#EKKERTSVINDL
DEILDU ÞINNI SÖGU MEÐ:

Styðjum baráttuna gegn brotastarfsemi á 
vinnumarkaði með virkum hætti

Upplýsum …

Alþýðusamband Íslands

... erlenda starfsmenn og 

ungt fólk um réttindi þeirra 

og skyldur.

... erlend fyrirtæki og aðra 

atvinnurekendur sem ráða 

erlenda starfsmenn og ungt 

fólk um skyldur sem því 

fylgja.

... brot á vinnumarkaði, 

krefjumst úrbóta og komum 

upplýsingum um meint brot 

til viðkomandi stjórnvalda 

og eftirlitsstofnana.

www.asi.is/ekkertsvindl
Kynntu þér málið á vefsíðu verkefnisins:
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5% Sjóslysa eru tilkynnt 

til rannsóknarnefnd 

samgönguslysa

VIðtAL VIð JóNaS Þór JóNaSSoN HÆStARÉttARLÖGMANN



219 slys á sjómönnum voru skráð hjá Sjúkratryggingum 

Íslands árið 2015, en af þeim voru einungis 51 tilkynnt  

til Rannsóknarnefndar samgönguslysa, RNSA. 

Fæst slys 
eru tilkynnt
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Það sætir furðu að svo lítið hlutfall slysa 

sem verða til sjós séu tilkynnt með réttum 

hætti til RNSA þar sem lögbundin skylda 

hvílir á sérhverjum sem veit um sjóslys eða 

sjóatvik að tilkynna það til nefndarinnar. 

RNSA hefur margsinnis látið hafa eftir sér 

á opinberum vettvangi að menn virði þessa 

skyldu, enda greining og sundurliðun tölu-

legra upplýsinga um tildrög og eðli slysa 

veigamesti þátturinn í því að vinna gegn 

þessari vá. 

Jónas Þór Jónasson, hæstaréttarlögmað-

ur og eigandi á lögmannsstofunni Jónas 

og Jónas Þór sf., hefur áralanga reynslu af 

líkamstjónamálum og sérhæfir sig í slysa-

málum sjómanna.

“Það er skylt samkvæmt lögum að til-

kynna öll slys til RNSA. Það ætti að vera 

dálítill þungi í þeirri staðreynd. En af 

þeim líkamstjónamálum sem ég hef sinnt 

vegna sjóslysa undanfarin ár hafa einung-

is um 5% ratað inn á borð RNSA. Ef rýnt er 

í þær skýrslur sem þó liggja fyrir í slík-

um málum og ratað hafa inn á borð RNSA, 

þá sést að langflestar tilkynningar koma 

þangað fyrir tilstilli lögreglu, Landhelgis-

gæslunnar eða annarra opinberra aðila, 

en í fæstum tilvikum frá útgerðunum sjálf-

um. Þó eru það útgerð og skipstjóri sem 

bera þessa skyldu öðrum fremur.“ 

Skipstjórar taka því fálega

Jónas tekur fram að hvergi sé tilgreint í 

lögum hvers eðlis slys þurfi að vera svo til-

kynningaskylda stofnist en leggur áherslu 

á að hún sé skilyrðislaus og öll slys beri að 

tilkynna með réttum hætti til RNSA. Til-

gangur og markmið nefndar á borð við RNSA 

sé enda að safna gögnum og tilkynningum 

vegna slysa svo hægt sé að finna leiðir til að 

fækka þeim. Sinni menn ekki tilkynninga-

skyldunni þá liggi í augum uppi að árangur 

af slíku starfi verði lítill eða enginn. Engu að 

síður sé staðreyndin sú að einungis hverf-

andi minnihluta slysa sé tilkynntur. 

“Það vantar ósköp einfaldlega að halda 

betur utan um það að slysin séu tilkynnt 

með réttum hætti. Þó er ekkert stórmál að 

gera það,“ segir Jónas. “Það er gríðarleg-

ur kostnaður sem fellur á samfélagið allt 

á ári hverju vegna vinnuslysa og sjómenn 

eru þar í sérstökum áhættuflokki, starfsað-

stæðna sinna vegna. Þrátt fyrir það virðast 

sumir hirða lítið um að tilkynna svona 

atvik og á meðan það er þá helst staðan 

óbreytt.“

Fleira þarf þó að koma til svo að slys 

teljist skráð með réttum hætti. Samkvæmt 

reglum um skipsdagbækur skal skrá öll 

slys í skipsdagbók eigi síðar en í lok við-

Það er gríðarlegur 
kostnaður sem fellur 

á samfélagið allt 
á ári hverju vegna 

vinnuslysa og sjómenn 
eru þar í sérstökum 

áhættuflokki.
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komandi vaktar. Sé það ekki gert er hætta 

á að bótaréttur þess sem fyrir tjóninu 

verður skerðist eða hreinlega glatist.  

„Ég hef heyrt það frá mínum umbjóðend-

um að sumir skipstjórar taki því fálega 

þegar menn leiti til þeirra svo skrá megi 

slys í dagbók eða fái bara hreinlega þau 

skilaboð að harka af sér, ekki sé hægt að 

skrá öll slysin sem verða um borð. Þetta 

leiði til þess að menn veigri sér við það að 

tilkynna um slys sem þeir verða fyrir  

um borð.“

Breyta ráðningum til að sleppa

Jónas segir ráðningarmál til sjós hafa þró-

ast í undarlega átt undanfarin ár: “Út-

gerðir eru margar hverjar farnar að gera 

tímabundna samninga við skipverja fyrir 

hverja veiðiferð fyrir sig og tilgangurinn 

er fyrst og síðast sá að fækka þeim tilvik-

„Það vantar ósköp 
einfaldlega að halda betur 
utan um það að slysin séu 
tilkynnt með réttum hætti. 
Þó er ekkert stórmál að 
gera það,“ segir Jónas. 



Tímarit VM desember 201616

um þar sem útgerðir þurfa að greiða slysa- 

eða veikindalaun en þetta leiði einng til 

skerðingar á öðrum réttindum sjómanna, 

svo sem til uppsagnarfrests og annarra 

starfsaldurstengdra réttinda. Þetta ger-

ir það að verkum að sjómenn sem veikj-

ast eða verða fyrir slysi í frítíma sínum og 

verða óvinnufærir verða réttindalausir, 

eiga ekki rétt á greiðslu forfallalauna frá 

útgerð. Ef ekkert ráðningarsamband er fyrir 

hendi stofnast enginn veikindalaunaréttur 

í næstu veiðiferð eins og raunin væri ef 

menn væru fastráðnir. Það er í raun verið 

að leita allra leiða til að skera niður þessar 

forfallalaunagreiðslur.“

Samkvæmt skilmálum slysatrygginga 

sjómanna eiga þeir að verða eins settir fjár-

hagslega, slasist þeir við vinnu sína sem 

veldur óvinnufærni til lengri eða skemmri 

tíma, eins og ef slysið hefði aldrei orðið. 

Ef sjómenn eru hins vegar ekki fastráðnir 

heldur eru ítrekað ráðnir til einnar veiði-

ferðar í senn, jafnvel þó svo að þeir hafi ver-

ið á sama skipinu um árabil, leiðir það til 

skerðingar á réttindum þeirra. “Þetta ráðn-

ingarfyrirkomulag er mjög slæmt og sam-

ræmist til dæmis illa tilgangi og markmið-

um lögbundinna slysatrygginga sjómanna,“ 

bætir Jónas við.

Harka af sér

“Stundum gerist það að menn meiða sig eitt-

hvað en finna jafnvel ekki mikið fyrir því í 

fyrstu og veigra sér jafnvel við að kvarta við 

sína yfirmenn. Sumir harka af sér og klára 

jafnvel túrinn án þess að tilkynna um slys 

og fara heim í mánaðarfrí og tilkynna jafn-

vel ekki um slysið eða leita til læknis fyrr en 

löngu síðar, en þá kann að vera svo langur 

tími liðinn frá því að slysið varð að réttur 

þeirra er hugsanlega fallinn niður, jafnvel 

þótt afleiðingarnar kunni að há þeim til 

langframa og valda þeim erfiðleikum í lífi og 

starfi. Sjómenn eru upp til hópa miklir nagl-

ar og kalla ekki allt ömmu sína, en menn 

verða að sýna skynsemi í þessum málum 

og hugsa lengra. Staða þeirra getur orðið 

gríðarlega erfið ef ekki er skráð um slysin í 

skipsdagbók strax eða mjög fljótlega eftir að 

þau gerast.“

Hann vekur athygli á því að “samkvæmt 

ákvæðum laga um vátryggingasamninga 

fellur bótaréttur niður ef slys er ekki til-

kynnt til tryggingafélags innan árs frá því 

Það er í raun verið að 
leita allra leiða til að 

skera niður þessar 
forfallalaunagreiðslur.
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hinn slasaði hafði mátt gera sér grein fyrir 

að um varanlegar afleiðingar slyss væri 

að ræða. Þá skiptir engu þótt viðkomandi 

sé þá eða verði síðar óvinnufær til sjós til 

framtíðar, hafi tilkynning um slysið komið 

of seint fram hefur viðkomandi glatað öll-

um sínum rétti til bóta úr slysatryggingu.“

Þótt nauðsynlegt sé að láta skrá slys sem 

verða til sjós og leita læknis eins fljótt og 

við verður komið er það hins vegar aðeins 

byrjunin á ferlinu. Jónas segir  gríðarlega 

mikilvægt að sjómenn setji sig í sam-

band við sitt verkalýðsfélag strax til að 

koma málum í ferli til að tryggja réttindi 

sín. Mörgum reynist erfitt að átta sig á því 

hvernig þeir eiga að bera sig að eða hvert 

skuli leita, og Jónas leggur mikla áherslu á 

að leitað sé fagmanna á þessu sviði. 

En eru margar lögmannsstofur sem sér-

hæfa sig í slysamálum sjómanna? “Við 

höfum gert það, einblínt á sjómennina. Við 

höfum mikla þekkingu og reynslu í þessum 

málaflokki,“ segir Jónas að lokum.

(Viðtalið birtist áður á 200milur.is).

„Þá skiptir engu þótt 
viðkomandi sé þá eða 
verði síðar óvinnufær til 
sjós til framtíðar, hafi 
tilkynning um slysið 
komið of seint fram hefur 
viðkomandi glatað öllum 
sínum rétti til bóta úr 
slysatryggingu."
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Ásgeir Guðnason yfirvélstjóri og kennari í 

Reykjavík hlaut viðurkenningu Sjómanna-

dagsráðs Reykjavíkur í ár. Viðurkenningin 

var afhent á sjómannadagshátíðarhöldum í 

Reykjavík.

Ásgeir var sumarafleysingarmaður vél-

fræðinga við sogsvirkjanir sumrin 1973,5 

og 7. Yfirvélstjóri á Akraborg I og II 1974 

kennari við Iðnskólann á Ísafirði 1974 til 

1976. Yfirvélstjóri hjá Samherja 1976 til 

Heiðranir á 
sjómannadaginn

Á sjómannadaginn var heiðrun Sjómannadagsráðs Reykjavíkur veitt 

auk þess sem  Neistinn, viðurkenning VM og tryggingamiðstöðvarinnar 

fyrir fyrirmyndar yfirvélstjórastörf var veitt í tuttugasta og þriðja sinn.

Ásgeir Guðnason og Guðjón Kolbeinsson.
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1978. Yfirmaður tæknideildar Samherja og 

BÚH frá1978 til 1984. Fyrsti vélstjóri hjá 

Eimskipafélagi Íslands 1984 til 1986. Hafði 

eftirlit með byggingum tveggja frystitogara 

í Noregi 1986 til 1987 fyrir Sjólastöðina í 

Hafnarfirði. Yfirvélstjóri á Sjóla HF 1 síð-

ar Málmey SK1 frá 1987 til 1995. Kennari 

við Vélskóla Íslands og Fjöltækniskólann 

frá 1995 til 2013 með tveim hléum og þar 

af skólastjóri í þrjú ár. Árið 2001 tók Ásge-

ir launalaust leyfi frá kennslu og réðst til 

eftirlitsstarfa með byggingu fiskiskipa og 

olíuskips fyrir Ráðgarð skiparáðgjöf í Kína. 

Árið 2006 tók Ásgeir aftur launalaust leyfi 

frá kennslu og réð sig til Útgerðafyrirtækis í 

Hollandi sem „Superintendent“ eftirlitsvél-

stjóri á verksmiðjuskip sem stundaði veiðar 

við Afríkustrendur fram til 2012. Árið 2013 

réð Ásgeir sig til eftirlitsvélstjórastarfa sem 

„Superintendent“ hjá Rússnesku útgerða-

félagi sem gerði út risaverksmiðjutogara 

í norðurhöfum. Sumarið 2010 var Ásgeir 

ráðinn skipstjóri á togbátinn Breka VE sem 

stundaði togveiðar við Vestmannaeyjar í 

kvikmynd Baltasars Kormáks „Djúpinu“ og 

var það Ásgeiri mikil lífsreynsla þar sem til 

þess tíma hafði verið hans helsta keppikefli 

að halda skipum í góðu lagi og fljótandi á 

yfirborði sjávar en í mynd Baltasars Kor-

máks var verkefni Ásgeirs að sökkva bátnum 

á réttum stað á réttum tíma. Ásgeir hefur 

látið sig félags- og fræðslumál miklu varða 

og hefur gengt fjölmörgum trúnaðarstörfum 

fyrir sitt verkalýðsfélag Vélstjórafélag Íslands. 

Setið í stjórn VSFÍ í mörg ár fyrir fiskimenn 

og verið varaformaður félagsins, verið ritari 

framkvæmdarstjórnar FFSÍ., setið í trúnaðar-

manna ráði og samningarnefndum félagsins, 

verið fulltrúi félagsins í mönnunarnefnd og 

verið í ritnefnd um skráningu sögu Vélstjóra-

félags Íslands. Ásgeir var fulltrúi Vélskóla 

Íslands í endurmenntun vélstjóra og vél-

fræðinga um langt ára bil. Ásgeir sat í Full-

trúaráði Sjómannadagsins í Reykjavík og 

Hafnarfjarðar í 25ár og þar af ritari Fram-

kvæmdarstjórnar lengst af.

Guðjón Kolbeinsson  yfirvélstjóri á M/V Arnarfelli hlaut viðurkenninguna í ár. Viðurkenningin var afhent 

á sjómannadagshátíðarhöldum í Reykjavík.

Tilgangur viðurkenningarinnar er að vekja athygli á hversu þýðingarmikið starf yfirvélstjórans er 

og um leið að veita þeim sem skara fram úr viðurkenningu fyrir fyrirmyndarstörf.

Guðjón lauk 4. stigi Vélskóla Íslands árið 1979 og sveinsprófi í vélvirkjun í Vélsmiðjunni Hamri hf. 

árið 1985. Guðjón starfaði sem vélstjóri hjá Nesskipum hf. frá 1980 til 1986. Tímabilið frá 1987 til 1994 

starfaði Guðjón sem verkstjóri og framleiðslustjóri hjá Sanitas hf.. Árin 1994 til 1997 starfaði Guðjón 

sem fyrsti og yfirvélstjóri á fiskiskipum fyrirtækisins Seaflower Whitefish í Namibíu. Í janúar 1997 hóf 

Guðjón störf sem yfirvélstjóri á hafrannsóknarskipinu  WELWITSCHIA  á vegum Þróunarsamvinnu-

stofnunar Íslands og starfaði þar til ársloka 1999. Í febrúar 2000 hóf Guðjón störf hjá Samskipum. 

Fyrst sem 1. vélstjóri á Arnarfelli eldra og sem yfirvélstjóri frá haustinu 2004. Í febrúar 2005 hóf 

Guðjón svo störf sem yfirvélstjóri á nýja Arnarfellinu sem þá var afhent nýtt til Samskipa.

VM óskar Guðjóni og Ásgeiri innilega til hamingju.

Neistinn, viðurkenning Vm 
og Tryggingamiðstöðvarinnar 
fyrir fyrirmyndar yfirvélstjórastörf

Árið 2013 réð 
Ásgeir sig til 
eftirlitsvélstjórastarfa 
sem „Superintendent“ 
hjá Rússnesku 
útgerðafélagi 
sem gerði út 
risaverksmiðjutogara í 
norðurhöfum.
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Góð stemning var á báðum fundum og var 

sameiningin samþykkt með dynjandi lófataki. 

Það telst til tíðinda að svo stórir lífeyrissjóð-

ir sameinist og sameinaðir verða þeir fjórði 

stærsti lífeyrissjóður landsmanna með yfir 

18000 virka sjóðfélaga og hreina eign upp á 

um 310 milljarða króna.

Tíu manna stjórn Birtu var kynnt á stofn-

fundinum og á fundi hennar sem haldinn 

var strax og loknum stofnfundinum voru 

Þorbjörn Guðmundsson kjörinn stjórnar-

formaður og Anna Guðný Aradóttir varafor-

maður Birtu. Meðal fyrstu verkefna stjórn-

arinnar verður að ráða framkvæmdastjóra 

nýja lífeyrissjóðsins, finna sjóðnum hús-

næði til framtíðar og undirbúa fyrstu skref-

in að öðru leyti. Stefnt er að því að starfsemi 

í nafni Birtu lífeyrissjóðs hefjist fyrir lok 

ársins undir sama þaki.

Í baklandi lífeyrissjóðanna (samtökum 

atvinnurekenda og launafólks) er yfirlýst 

stefna að hagræða enn frekar í lífeyriskerf-

inu með því að fækka sjóðum og stækka þá 

og styrkja með sameiningum. Það þarf til 

að mynda stóra og öfluga sjóði til að standa 

undir sífellt meiri kröfum til sérhæfingar af 

ýmsu tagi.

Viðræður um sameiningu Sameinaða líf-

eyrissjóðsins og Stafa hófust í byrjun maí 

2016. Þær hafa gengið vel og engar umtals-

verðar hindranir orðið í vegi viðræðunefnd-

anna, enda er uppbygging sjóðanna svipuð 

og bakland þeirra sömuleiðis. 

Gert er ráð fyrir að sameiningin miðist 

við stöðu sjóðanna í byrjun árs 2016 en að 

Sameinast í 
Birtu lífeyrissjóð

Sjóðfélagar Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs sam-

þykktu einróma og mótatkvæðalaust á aukaársfundum sínum að sam-

eina sjóðina. Í kjölfarið var haldinn stofnfundur nýja sjóðsins þar sem 

nafn hans var kynnt, Birta lífeyrissjóður. 

Stefnt er að því að starfsemi í nafni Birtu lífeyrissjóðs 
hefjist fyrir lok ársins undir sama þaki.

Gert er ráð fyrir að 
sameiningin miðist 

við stöðu sjóðanna í 
byrjun árs 2016 en að 

ávinnsla réttinda  
í nýja sjóðnum hefjist  

1. janúar 2017.
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ávinnsla réttinda í nýja sjóðnum hefjist 1. 

janúar 2017.

Við ársuppgjör 2015 kom í ljós að meðal-

ávöxtun beggja sjóða síðastliðin fimm ár 

var nákvæmlega sú sama eða 6%. Ávöxtun 

eigna fyrstu sex mánuði ársins 2016 var 

nánast sú sama líka, þar munaði 0,1%.

Sameinaði lífeyrissjóðurinn varð til í árs-

byrjun 1992 með sameiningu Lífeyrissjóðs 

byggingarmanna og Lífeyrissjóðs málm- og 

skipasmiða. Síðar bættust við lífeyrissjóðir 

bókagerðarmanna, garðyrkjumanna, múr-

ara, verkstjóra og fleiri.

Stafir lífeyrissjóður varð til við samruna 

Samvinnulífeyrissjóðsins og Lífeyrissjóðs-

ins Lífiðnar í ársbyrjun 2007. Til Stafa greiða 

starfsmenn fyrirtækja sem áður tilheyrðu 

Sambandi íslenskra samvinnufélaga og fé-

lagsmenn í Rafiðnaðarsambandi Íslands og 

Matvæla- og veitingafélagi Íslands.

Birtu nafnið stóð upp úr

Aukaaðalfundir sjóðanna tveggja voru 

vel sóttir en þeir voru haldnir samtímis 

á Grand hóteli. Þegar sameiningin hafði 

verið samþykkt á báðum fundum var 

gert stutt fundarhlé á meðan opnað var á 

milli fundarsalanna tveggja og allt gert 

klárt fyrir stofnfund hins nýja sjóðs. Þar 

lá meðal annars fyrir að kynna nýtt nafn 

á sameinaðan sjóð. Allar samþykktir frá 

fyrri fundum runnu greiðlega í gegn á 

stofnfundinum og þegar koma að því að 

kynna nafn og merki sjóðsins mátti greina 

talsverða eftirvæntingu í loftinu. Það voru 

formenn sjóðanna tveggja sem kynntu 

nafnið þau Anna Guðný Aradóttir og Þor-

björn Guðmundsson. Þau sögðu ýmis nöfn 

hafa komið til skoðunar en nafnið Birta 

hefði alltaf staðið upp úr. Jafnframt var 

kynnt nýtt merki sjóðsins sem hannað 

er af auglýsingastofunni ENNEMM. Ekki 

var annað heyra en að nafnið og merkið 

féllu í góðan jarðveg og var hvoru tveggja 

fagnað með dynjandi lófataki. Sá sem átti 

hugmyndina að nafninu er Ólafur Hauk-

ur Jónsson framkvæmdastjóri Sameinaða 

lífeyrissjóðsins.

Stjórn Birtu lífeyrissjóðs var 
kynnt á stofnfundinum en 

aðalmenn í henni fyrir launa-
menn eru Gylfi Ingvarsson, 

Jakob Tryggvason, Unnur 
María Rafnsdóttir, Viðar Örn 
Traustason og Þorbjörn Guð-
mundsson. Fulltrúar atvinnu-

rekenda í stjórninni eru: Anna 
Guðný Aradóttir, Davíð Haf-

steinsson, Guðrún Jónsdóttir, 
Ingibjörg Ólafsdóttir og Jón 

Bjarni Gunnarsson.



HUGVIT Í VERKI

VHE firmamerki

Þessi útgáfa er ætluð til merkinga, skiltagerðar o.fl.
Litir:  Pantone 432 (100%) og Pantone 151 (100%)
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Golfmót VM 2016
Hið árlega golfmót VM var haldið föstudaginn 5.ágúst á Keilisvellinum. 

Mjög fín þátttaka var á mótinu, keppt var í höggleik og punktakeppni. 
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Sigurvegari VM mótsins var Ævar Rafn 

Þrastarson og hlaut hann að launum 

hinn eftirsótta farandbikar VM. Viljum 

við hjá VM óska honum til hamingju 

með sigurinn og þakka þeim fjöl-

mörgu sem tóku þátt í mótinu.

Einnig viljum við koma á framfæri 

þakklæti til eftirfarandi fyrirtækja 

fyrir að veita verðlaun til að gera mótið 

sem veglegast. Arion banki, Brimborg, 

Eimskip, Framtak, Gastec, Guðmundur 

Arason, Héðinn, Íslandsbanki, Klettur, 

Kraftvélar, Málmtækni, Sindri, TM, 

VHE, Vélar og Skip

Úrslit punktakeppninnar 
voru eftirfarandi
1.sæti Ævar Rafn Þrastarson
2.sæti Guðbrandur Þ. Þorvaldsson 
3.sæti Eðvarð Ingi Björgvinsson

Úrslit Höggleiksins voru eftirfarandi
1.sæti Halldór Ingi Lúðvíksson 
2.sæti Gunnar Albert Traustason
3.sæti Kristján Ari Einarsson
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Farin var dagsferð í Þjórsárdal með eldri fé-

lagsmenn VM og maka þeirra þann 29. júní sl. 

Ferðin hófst um morguninn hjá VM á 

Stórhöfðanum í Reykjavík og var ekið með 

90 manns á tveimur rútum sem leið lá aust-

ur fyrir fjall og upp í Þjórsárdal, með stuttu 

stoppi á leiðinni. Sagt er að í upphafi  Ís-

landsbyggðar hafi Þjórsárdalur verið blóm-

leg og fjölmenn sveit sem lagðist að mestu 

af eftir Heklugos árið 1104. Stutt stopp 

var gert við Hjálparfoss áður en haldið 

var að Gjánni, sem er einstaklega fagur 

gljúfurdalur í ofanverðum Þjórsárdal.

Þaðan var svo ekið yfir Þjórsá og að 

hálendismiðstöðinni í Hrauneyjum þar sem 

hádegisverður var snæddur. Að aflokn-

um góðum hádegisverði og góðu stoppi 

í Hrauneyjum var svo ekið suður Lands-

sveit og að suðurströndinni og komið við 

á Veiðisafninu á Stokkseyri og það skoð-

að. Heimleiðis var síðan haldið og ekið um 

Þrengslin til Reykjavíkur. Eftir velheppnaða 

og skemmtilega ferð var svo komið á Stór-

höfðann um kvöldmatarleytið.

Mikil ánægja var með ferðina og að sjálf-

sögðu er byrjað að leggja drög að nýrri ferð.

Ferð eldri félagsmanna VM:

Fjölbreytt dagsferð

Stutt stopp var gert 
við Hjálparfoss 

áður en haldið var 
að Gjánni, sem 
er einstaklega 

fagur gljúfurdalur 
í ofanverðum 

Þjórsárdal.
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Fjárframlög til Landhelgisgæslunnar á næsta 

ári verða svipuð og í ár, eða um 3,8 milljarðar 

króna samkvæmt því fjárlagafrumvarpi sem 

lagt var fram á Alþingi. Fram kemur í frum-

varpinu að framlögin séu svipuð í ár og verið 

hafi 2009 á verðlagi þessa árs. Þau eru hins 

vegar sögð vera 15% lægri í ár en árið 2007. 

„Miðað við óbreyttar fjárveitingar að raungildi 

á árinu 2017 er krefjandi verkefni fyrir Land-

helgisgæsluna að standa undir sínum helstu 

lögbundnu skyldum og því þarf að fækka um 

eina varðskipsáhöfn á næsta ári auk þess 

sem draga þarf úr annarri starfsemi, segir í 

frumvarpinu.“

Þá kemur þar einnig fram að við núver-

andi ástand getur það tekið varðskip Gæsl-

unnar allt að 48 klukkustundir að komast 

á vettvang slysa eða óhappa innan efna-

hagslögsögunnar. Fjölga þurfi skipum og 

áhöfnum til þess að stytta viðbragðstíma 

Gæslunnar niður í 24 klukkustundir. Sam-

Guðmundur Þ. Ragnarsson, formaður VM:

Til hvers var
Þór smíðaður?

Ég man þegar ég var 
á sjónum að okkur 

þótti öryggi að vita 
af þyrlunum og það 

er búið að sanna 
og sýna hversu 

mikilvægar þær eru.
Guðmundur Þ. Ragnarsson, formaður VM.

„Það er ekki hægt að veikja Landhelgisgæsluna, eins og virðist eiga að gera 

samkvæmt fjárlagafrumvarpinu. Það er ekki bara vegna sjómanna, eins vegna sífellt 

fleiri skemmtiferðaskipa og annarra skipa, svo sem olíu- og flutningaskipa,“ segir 

Guðmundur Þ. Ragnarsson, formaður VM, en Landhelgisgælsan þarf að draga úr 

starfsemi sinni miðað við frumvarp til fjárlaga ársins 2017.
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kvæmt frumvarpinu eru einungis tvær 

varðskipsáhafnir og eru varðskipin Týr og 

Þór gerð út til skiptis, hvort um helming 

ársins.

Varðskipið Ægir er hins vegar ekki haf-

fært, en til að svo megi verða þurfa að lág-

marki 80 milljónir króna að renna til stand-

setningar skipsins.

 Svipaða sögu er að segja af þyrlum Gæsl-

unnar, en leitar- og björgunarþjónusta er 

ekki að fullu trygg fyrir utan 20 sjómílur 

frá strönd, sjö til átta mánuði ársins, vegna 

fjárskorts.

„Hingað koma skemmtiferðaskip með allt 

að fjögur þúsund manns um borð. Hvað 

ætla menn að gera ef eitthvað kemur fyrir? 

Við verðum að snúa þessu við, þetta gengur 

ekki lengur. Rekstur Landhelgisgæslunnar 

er ein af grunnstoðum okkar samfélags. Við 

erum eyþjóð og við höfum skyldur gagn-

vart hafinu og því björgunarhlutverki sem 

Gæslan hefur þar. Ég man þegar ég var á 

sjónum að okkur þótti öryggi að vita af 

þyrlunum og það er búið að sanna og sýna 

hversu mikilvægar þær eru.“

Guðmundur minnir á hvers vegna varð-

skipið Þór var keypt. Það er stórt og burðugt 

og ræður frekar við að bjarga stórum skip-

um en gömlu varðskipin. „Ef stórt skip, þar 

með talin stærstu fiskiskipin okkar, verða 

vélarvana skammt undan strönd getur 

orðið mikið tjón og skaði.“

Hugur Guðmundar leitar víðar. „Við gef-

um okkur út fyrir að vera vistvænt land, 

með vistvænar veiðar og hitt og þetta. Allt á 

vera svo fínt, en svo ætlum við ekki að hafa 

getu til að koma í veg fyrir umhverfisslys 

sem geta valdið óbætanlegu tjóni. Ég hef 

velt fyrir mér hvað við ætlum að gera, komi 

eitthvað fyrir þannig skip hér hjá okkur. Við 

getum ekki neitt gert. Þór var fenginn til að 

vinna þannig verk, en nú tala ég sjómanna-

mál; andskotinn hafi það, við verðum að þá 

að koma skipinu frá bryggju.“

 Varðskipið Þór er 
stórt og burðugt og 
ræður frekar við að 

bjarga stórum skipum 
en gömlu varðskipin.
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aukin 
framleiðni

KJARARÁðStEFNA VM Á SELFoSSI:

Aukin framleiðni var megin inntak kjararáðstefnu VM, sem haldin var á Selfossi  

í október. Að venju var ráðstefnan vel sótt og þótti takast með miklum ágætum.
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Framsögumenn á kjararáðstefnu VM voru:  

Guðmundur Ragnarsson, formaður VM,  Gylfi 

Arnbjörnsson, forseti ASÍ, Jón Þór Sigurðs-

son, framkvæmdastjóri Teknís, Halldór Arn-

ar Guðmundsson, forstöðumaður  kjara- og 

menntasviðs VM, Þórður Theodórsson, fram-

leiðslustjóri Marel og Henný Hinz, aðalhag-

fræðingur ASÍ.

Hér á eftir er umfjöllun og viðtöl um 

framleiðni, betur nýttan vinnutíma og þær 

breytingar sem unnt er að ná með styttri 

vinnutíma, sem er allra hagur, vinnuveit-

enda og starfsmanna.
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Svipmyndir frá 
kjarráðstefnu Vm 
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Það var önnur ráðstefnan sem Dagbjartur 

mætir á. Sem fyrr segir, starfar hann í 

Fljótdalsstöð og segir vinnuna vera fína. Í 

haust hefur veðrið leikið við þá sem þar 

starfa, sem og flesta aðra landsmenn. Dag-

bjartur býr í Fellabæ.

„Ég hef komið einu sinni áður,“ segir Dag-

bjartur þegar hann er spurður um hvort 

hann hafi áður mætt til kjararáðstefnu 

VM. „Mér þykir þetta vera fínt framtak. 

Það er tvennt sem ég sé við þetta. Annað 

er að koma og sjá þá sem eru að vinna fyrir 

okkur og vera með í að móta það sem gera 

skal og svo hitt, það er að hitta aðra menn 

sem eru að vinna svipað og maður sjálf-

ur, en hittir sjaldan, eða aldrei. Það getur 

verið bæði gott og jafnvel nauðsynlegt að 

mynda þannig kynni.“

mikill ávinningur
Dagbjartur Jónsson, starfsmaður við Fljótsdalsstöð, var meðal þeirra 

félagsmanna sem sóttu kjararáðstefnuna í október. 

Mér þykir þetta  
vera fínt framtak.  

Það er tvennt sem  
ég sé við þetta. 
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Þá liggur talið að hinu eiginlega mark-

miði, það er að félagsmenn taki þátt í móta 

hvaða stefnu VM á að taka. „Já, það er mjög 

gott,“ segir Dagbjartur. „Eins að hitta þá 

menn sem sinna störfunum fyrir okkur. 

Ég var hrifinn af því sem var grunnurinn 

núna, að bæta kjörin en stytta vinnutím-

ann. Þetta er flókið mál þar sem við erum 

svo vön að vinna mikla yfirvinnu til að 

tryggja afkomu okkar. Það er eflaust erfitt 

að koma öðru hugarfari í okkur sem erum 

vanir hinu.“

Dagbjartur segist viss um að eigi að tak-

ast að breyta þessu, verði allir að spila með, 

ekki síst starfsmennirnir. 

Staðreyndir um kosti og galla 

háspennuloftlína og jarðstrengja, 

stefnumótun erlendis og umfjöllun 

hér heima. Kynntu þér málið á 

www.landsnet.is/linurogstrengir

Upplýsingavefur 
um loftlínur og jarðstrengi

ÞEGAR GÆÐI OG ÁREIÐANLEIKI
SKIPTIR MÁLI

Klettagörðum 8-10   |   104 Reykjavík   |   Sími: 590-5100   |   www.klettur.is

KLETTUR býður úrval af lyfturum, aflvélum, rafstöðvum, loftpressum 

og öðrum búnaði fyrir skip og útgerðir frá þekktum framleiðendum, 

auk þess að vera með framúrskarandi varahluta- og viðgerðarþjónustu.

Stapahraun 6 • 220 Hafnarfjörður • info@cooling.is

Uppsetning og þjónusta á 
frysti-, kæli- og krapakerfum

Atli Steinn sími 891 7918
E. Stefán sími 899 7918

Dark Blue
CMYK: 100c + 74m + 10y + 40k
Pantone: 654
RGB:  0r + 43g + 83b

Red
CMYK: 0c + 100m + 100y + 0k
Pantone: 485
RGB:  206r + 23g + 30b

Hvalur hf.

Þetta er flókið mál 
þar sem við erum svo 
vön að vinna mikla 
yfirvinnu til að tryggja 
afkomu okkar. Það er 
eflaust erfitt að koma 
öðru hugarfari í okkur 
sem erum vanir hinu.

Dagbjartur Jónsson, starfsmaður við Fljótsdalsstöð.
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Erum alltaf  
á undan

Garðar Garðarsson, sem starfar hjá HB Granda, hefur sótt Kjararáð-

stefnur VM, og segist viss um að þær skili árangri. Stjórn og samn-

inganefnd fái þannig að vita vilja grasrótar félagsins. 

„Þessi vinna kemur vel út og markar 

ákveðnar línur sem farið er eftir. Félags-

menn verða þannig virkari, það sem þeir 

hafa til málanna að leggja kemur síðan 

fram í samningagerðinni. Áherslur félags-

manna koma þannig upp á yfirborðið, það 

er ekki bara það sem samninganefndinni 

kemur til hugar. Þetta stækkar bakland 

allra,“ segir Garðar.

Á Kjararáðstefnunni að þessu sinni var 

mest fjallað um aukna framleiðni. „Mér 

fannst það mjög skynsamlegt. Vegna þess 

að ef næst fram meiri framleiðni þá ætti 

vinnutíminn að styttast án þess að launin 

lækki.“

Þegar tugir félagsmanna koma saman til 

að ráða ráðum sínum, segir Garðar styrkja 

félagið og starf þess. „Styrkurinn byggir á 

því grasrótarstarfi sem á sér stað. Ef þetta 

er ekki grasrótarstarf, þá veit ég ekki hvað 

grasrót er.“

Garðar sér ekki annað en hann haldi 

áfram þátttöku í kjararáðstefnunum. „Mér 

finnst þetta mjög skynsamlegt. Ég sé þetta 

þannig, að við erum alltaf nokkrum skref-

um á undan. Það sem við höfum kannski 

rætt þremur árum fyrr skilar sér að lokum í 

samninga.“

Garðar lauk skólanum árið 1981. Hann 

hefur ekki starfað til sjós, ætlaði það einu 

sinni, en báturinn, sem hann ætlaði á, 

sökk áður en Garðar hóf sjómennsku. „Ég 

hætti við.“

Það sem við höfum 
kannski rætt þremur 

árum fyrr skilar sér að 
lokum í samninga

Garðar Garðarsson, sem starfar hjá HB Granda.
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Rolls-Royce Marine

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

Service Provider

„Mér finnst þetta mjög skynsamlegt. Ég sé þetta þannig, að við erum alltaf nokkrum skrefum á undan.  
Það sem við höfum kannski rætt þremur árum fyrr skilar sér að lokum í samninga.“
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Vinnutími á verkstæði Optimar Kapp hefur 

verið styttur án launaskerðingar og bæði 

starfsmenn og eigendur sjá hag í því. „Fram-

leiðnin hefur aukist ef eitthvað er,“ segir Freyr. 

„Áður byrjuðum við á mánudögum til fimmtu-

daga að vinna klukkan hálf átta á morgnana 

og unnum til fimm, tókum hálftíma í mat og 

tvisvar sinnum kaffitíma, samtals 35min. Á 

föstudögum unnum við frá hálf átta til þrjú. 

Nú ákváðum við að sleppa kaffitímunum en 

við gerum betur við starfsmenn í hádeginu. 

Þeir fá mat á vægu verði þá. Í staðinn fyrir 

að fara upp í matsal tvisvar á dag hafa þeir 

kaffihorn í vinnusalnum og geta skroppið 

þangað hvenær sem er og fengið sér kaffi en 

menn þurfa þá ekkert að fara úr göllunum og 

þeir stoppa stutt í hvert sinn. Áður fóru menn 

úr göllunum áður en þeir komu upp í matsal 

og þetta tók allt sinn tíma. Sama var um há-

degið. Margir voru að fara eitthvert úr húsi til 

Styttu vinnutímann, 
framlegðin meiri 
„Við tókum upp þennan breytta vinnutíma um áramótin síðustu og sækjum þessa 

hugmynd bæði til stórfyrirtækja hér á landi og þeirra dönsku fyrirtækja sem við erum 

í samstarfi við,“ segir Freyr Friðriksson eigandi og framkvæmdastjóri optimar KAPP

Hjónin Elfa Hrönn Valdimarsdóttir og Freyr Friðriksson eru eigendur Optimar KAPP ehf.
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Nú er þetta allt mun 
skilvirkara og menn 
sáttir en eftir sem 
áður vinnum við bara 
til klukkan þrjú á 
föstudögum.

Símenntun í iðnaði 

NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

Hugaðu að þinni símenntun og kynntu þér fjölbreytt námskeið sem í boði eru.

• Ál og álsuða

• Bilanagreining

• CNC - stýrðar iðnvélar

• Hljóð og hljóðdeyfing

• Iðntölvustýringar

• Kerrusmíði

• Kælitækni

• Logsuða - MIG/MAG suða

• Óskaðlegar prófanir NDT

• Pinnasuða

• Rafmagnsfræði

• Rennismíði og fræsing

• Stillingar loftræstikerfa

• Suðuþjálfun í fyrirtækjum

• TIG-suða

• Uppbygging loftræstikerfa

• Vökvatækni

• Þrýstiloftskerfi  www.idan.is

að borða og það tók tíma. Nú er þetta allt mun 

skilvirkara og menn sáttir en eftir sem áður 

vinnum við bara til klukkan þrjú á föstudög-

um,“ segir Freyr.

Hefðbundnu kaffitímarnir eru því liðin 

tíð hjá Optimar KAPP. Vinnutíminn hefur 

styst um ellefu tíma á mánuði og yfirvinna 

dregist saman. Freyr segir framlegð starfs-

manna alls ekki hafa minnkað. Það sé létt-

ara yfir mönnum, þeir komist fyrr heim og 

geti notað tímann fyrir sig og fjölskylduna. 

Freyr segist hafa verið svolítið efins um 

þetta fyrst en nú sé hann sannfærður um 

að þetta hafi verið rétt ákvörðun. „Þeir eru 

með sama kaup og áður og ef vinna þarf 

lengur, sem er sjaldnar en áður, þá byrj-

ar yfirvinnan fyrr á daginn. Ég vil meina 

að við fáum meira út úr mannskapunum, 

starfsmennirnir fái meira út úr vinnunni 

og séu ánægðari en áður í vinnunni,“ segir 

Freyr Friðriksson.

Framhald á næstu opnu.

Viðar Sýrusson hugar að 
kaffikönnunni í kaffihorninu  
í vinnusalnum.
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Vinnutíminn styttist en 
við erum að fá sama 

útborgað og áður 
þannig að í raun er 
þetta kauphækkun. 

Heimir Halldórsson er tæknistjóri hjá Optimar 

Kapp. Hann segir breytinguna á vinnutím-

anum vera til góðs. „Við erum komnir fyrr 

heim, fasti vinnutíminn er örlítið lengri og 

framlegðin verður meiri.“ Hann segist ekkert 

sakna kaffitímanna þegar vinnufélagar setj-

ast niður, spjalla saman og skiptast jafnvel á 

skoðunum. „Nei ég sakna þeirra ekki. Við töl-

um saman yfir hádegismatnum og í vinnutím-

anum líka þannig að kaffitímarnir eru engin 

heilög stund. Við höfum þessa litlu kaffistofu 

og förum þangað en stoppum stutt, menn hitt-

ast þar líka. Ég kynntist þessu fyrst þegar ég 

vann í Stálsmiðjunni og við vorum að vinna í 

Straumsvík en þá sömdum við um að sleppa 

kaffitímanum og hætta fyrr í staðinn.“ 

Í rauninni er þetta kauphækkun

Heimir segir að í raun séu þeir að fá hærra 

kaup núna en áður. „Vinnutíminn styttist en 

við erum að fá sama útborgað og áður þannig 

að í raun er þetta kauphækkun. Skilvirknin 

er meiri með þessu, tíminn sem fór í kaffitím-

ana var oft meiri og í hádeginu fóru margir 

á burt. Dagurinn nýtist miklu betur. Þetta er 

að breytast víða og þessir standandi kaffitím-

ar virka bara vel.“ Hann rifjar upp að þegar 

hann var að vinna í Stálsmiðjunni hafi ver-

kefnin oft verið niður á Ægisgarði. „Maður 

mætti í vinnu og svo var labbað niður á Ægis-

garð. Við vorum oft á tíðum ekki búnir að 

vinna mikið þegar labbað var af staður aftur 

til að fara í kaffi. Þetta var auðvitað galið.“

almenn ánægja 
starfsmanna með 
vinnutímann

Heimir Halldórsson,  
tæknistjóri hjá Optimar Kapp.
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Gott að 
komast 
fyrr heim
n  Halldór Eggertsson rennismiður 

og vinnufélagi Heimis tekur undir 

þetta og segist mjög ánægður með 

þessa breytingu. „Það er gott að 

komast fyrr heim, sérstaklega þegar 

farið er að dimma á veturna þá 

nær maður lengst af að koma heim 

í björtu. Menn eru stöðugt að og 

vinnutíminn ekki slitinn í sundur 

með kaffitíma. Dagurinn er því bara 

fljótur að líða og menn geta fengið 

sér kaffisopa þegar þeir vilja.

Dagurinn 
nýtist betur
Anton Gunnarsson stálsmiður er sama sinnis. 

„Ég er mjög ánægður með þennan vinnutíma. 

Dagurinn er styttri og nýtist betur. Maður get-

ur t.d. farið í ræktina á morgnanna áður en 

maður byrjar eða jafnvel eftir vinnutíma. Ég 

get ekki séð annað en allir séu ánægðir með 

þetta. Kaupið er sama og þetta er bara beggja 

hagur, starfsmanna og vinnuveitenda.“

Allir eru þeir sammála um að breytingarn-

ar séu af því góða og lofa vinnuveitand-

ann fyrir að koma þessu á. Freyr segir 

breytingarnar hafa verið gerðar í samvinnu 

við starfsmennnina og líka VM sem hafi tek-

ið þessu vel og fylgist með af áhuga.

Maður getur t.d.  
farið í ræktina á 
morgnanna áður en 
maður byrjar eða 
jafnvel eftir vinnutíma.

Anton Gunnarsson stálsmiður 
hjá Optimar Kapp.



Í upphafi kafla sem heitir; Íslenskur vinnu-

markaður, segir Snjólaug Arndís: „Hér á 

landi var atvinnulíf mjög einhæft allt fram 

á síðasta áratug en þá var hér ráðandi at-

vinnustefna sem grundvallaðist á nýtingu 

náttúruauðlinda. Með þeirri stefnu byggðu 

Íslendingar afkomu sína á útflutningi fárra 

afurða sem er eitt af einkennum fátækra 

þróunarlanda frekar en ríkra iðnaðarlanda. 

Þegar líða tók á öldina urðu kröfur um meiri 

fjölbreytni í sjálfu atvinnulífinu.“

Í rannsókninni segir að á undanförnum 

árum hafi íslenskt samfélag þróast frá því 

að vera einfalt bændasamfélag yfir í flókið 

neyslusamfélag. „Þegar sagt er að samfé-

lag sé einfalt er átt við að það sé óiðnvætt. 

Nánar tiltekið að samfélagsgerðin sé ein-

föld og þar sem stöður og hlutverk séu fá og 

áskipuð ásamt því að verkaskipting sé lítil.“

Höldum okkur ögn lengur við söguna. 

Þar segir, að um aldamótin 1900, hófu kap-

ítalískir framleiðsluhættir innreið sína á 

Íslandi og breiddust út hægt og rólega víða 

yfir landið. Það má rekja tilvist verkalýðs-

félaga til þeirrar þróunar sem átti sér stað 

í samfélaginu til kapítalískra framleiðslu-

hátta.

40

Vinnum lengi 
og vinnum mikið

ÍSLENSKuR VINNuMARKAðuR:

Snjólaug Arndís Ómarsdóttir skrifaði um íslenskan vinnumarkað,  

breytingar á honum og þróun í lokaritgerð sinni í félagsfræði við  

Háskóla Íslands. Þar kemur margt mjög svo merkilegt fram.

Við fjölgun í þéttbýli og atvinnugreinum spruttu upp 
samtök launþega sem ætlað var að vinna að bættum kjör-
um verkafólks.

Árið 1938 var 
vinnulöggjöfin sett 

og með henni var 
tilvist verkalýðsfélaga 

viðurkennd.

Tímarit Vm desember 2016
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„Við fjölgun í þéttbýli og atvinnugrein-

um spruttu upp samtök launþega sem 

ætlað var að vinna að bættum kjörum 

verkafólks,“ skrifar Snjólaug Arndís. „Á 

19. öld varð síðan til víðtækt menntakerfi 

þar sem ríkið fór með hlutverk varð-

andi skólagöngu einstaklinga, en áður 

fyrr hafði það verið í höndum presta og 

kirkju.“

Kreppan skellur á

Alþjóðleg efnahagskreppa skall á haustið 

1929. Hún leiddi til minnkandi eftirspurnar 

og verðfalls á íslenskum útflutningsvörum 

ásamt þrengingum á mörkuðum hérlendis. 

„Landbúnaður og sjávarútvegur voru 

þær atvinnugreinar sem töldust til frum-

vinnslu en með henni voru hráefni sköpuð. 

Til úrvinnslugreina töldust iðnaður og 

önnur byggingarstarfssemi. Í þeim at-

vinnugreinum var eingöngu unnið úr hrá-

efnum, en þar á meðal voru einnig hand-

verk, vinna að orkumálum, vatnsveitur 

og annar iðnaður. Í stóriðjugreinum voru 

hráefni framleidd til iðnaðar sem hálfunn-

in vara en þar má nefna járn og stál. Inn-

an þjónustugreina voru stjórnun fésýslu, 

verslun, viðskipti, kennsla, heilbrigðis-

þjónusta, ásamt hótel- og veitingarekstri.“

Verkalýðsfélög viðurkennd

„Árið 1938 var vinnulöggjöfin sett og með 

henni var tilvist verkalýðsfélaga viður-

kennd,“ skrifar höfundur. Og heldur áfram: 

„Á næstu 30 árum varð algjör viðsnúningur 

á atvinnuháttum og árið 1960 unnu að-

eins 8% manna við landbúnað, en tveimur 

árum áður höfðu 36% atvinnubærra manna 

unnið við landbúnað. Á þessum tíma flökk-

uðu karlar jafnt sem konur á milli þess 

að taka þátt í hefðbundinni skipulagðri 

launavinnu og vertíðarbundinni vinnu eins 

og heyskap, fiskiverkun og störfum tengd 

slátrun dýra. Mestan hluta 20. aldar höfðu 

verkalýðsfélögin sterk og mótandi áhrif á 

samfélagið, þrátt fyrir að þau hafi átt erfitt 

uppdráttar í byrjun eða fram á kreppuára-

tuginn.“

Landbúnaður og 
sjávarútvegur voru þær 
atvinnugreinar sem 
töldust til frumvinnslu 
en með henni voru 
hráefni sköpuð. Til 
úrvinnslugreina töldust 
iðnaður og önnur 
byggingarstarfssemi. 

Samkvæmt tölum frá árinu 
2008 eru að meðaltali 53% 
fólks í aldurshópnum 15-64 

ára vinnandi í ríkjum OECD en 
hér á landi er hlutfallið 85%.
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Konur breyttu vinnumarkaði

„Ein sú stærsta breyting sem átti sér stað á 

eftirstríðsárunum í hinum þróuðu ríkjum var 

aukin atvinnuþátttaka kvenna. Hún hafði í 

för með sér afdrifarík áhrif á þróun vinnu-

markaðar. Þessari þróun hefur verið líkt við 

hljóðláta byltingu, samanber hversu víða 

hún teygði anga sína á svo skömmum tíma, 

en hún þróaðist af krafti á 6. og 7. áratugun-

um og jókst fram til ársins 1980. Hugmynd-

ir frá fyrri tíð vísuðu til þeirra hefðbundnu 

kynhlutverka sem ætluð voru konum annars 

vegar og körlum hins vegar. Í fyrri hugmynd-

um var talið að hlutverk kvenna og hæfileik-

ar nýttust innan heimilisins, að þær væru 

húsmæður og uppalendur á meðan hæfileik-

ar karlar voru fyrir utan veggi heimilisins 

sem fyrirvinnur. Það helsta sem ýtti und-

ir atvinnuþátttöku kvenna var framboð og 

eftirspurn, þar sem konur voru oft á tíðum 

ódýrara vinnuafl og oft taldar betri til vinnu 

en karlar.“ 

Snjólaug Arndís vísar til Gyðu Margrétar 

Pétursdóttur, hún hefur bent á að íslenskur 

vinnumarkaður er mjög kynskiptur, en það 

felst í því að karlar og konur sinna ólíkum 

störfum og starfa í mörgum tilfellum ekki 

alltaf saman. Á meðan konur sinna störfum 

sem eru samfélagslega lægra metin eru karl-

ar í stjórnunarstöðum. Körlum líður stund-

um betur inni á vinnustöðum þar sem hefð-

bundin verkaskipting er og þegar þeir eru 

hærri í stigveldinu en konur. Á meðan finna 

konur sig betur í því að vinna á blönduð-

um vinnustöðum, þar sem jafnræði ríkir. 

Karlar telja það þó bæta starfsandann þegar 

hlutfall karla og kvenna á vinnustaðnum er 

jafnt. Samkvæmt þeim vísbendingum sem 

koma fram hjá Gyðu Margréti er talið að 

vinnumenning sé betri þegar að karlar og 

konur starfa saman, auk þess skili þau fyr-

irtæki þar sem slík skipan ríkir af sér meiri 

arði. 

Frá reglum að frjálsræði

Snjólaug Arndís Ómarsdóttir segir að lengi 

vel hafi atvinnulíf á Íslandi einkennst af 

miklum ríkisumsvifum og regluveldi. Árið 

1991 var mynduð ný ríkisstjórn sem boðaði 

breytingar á atvinnustefnu Íslands. „Við það 

þróaðist umhverfi atvinnulífs úr því að vera 

reglumótað yfir í frjálsræði. Þegar ríkið dró úr 

umsvifum sínum í atvinnulífinu voru nokkur 

fyrirtæki og stofnanir í eigu þess einkavædd. 

Eftir að tæknivæðingin tók völdin vann færra 

fólk en áður þekktist við framleiðslustörf. Nú 

til dags vinnur mikill meirihluti vinnuafls 

við þjónustustörf af ýmsu tagi. Til þjónustu-

starfa teljast til dæmis: Verslunarstörf, við-

skipti, kennsla, heilsugæsla, samgöngur og 

ýmis konar afþreying jafnt sem persónuleg 

þjónusta. Þessa þróun má sjá þegar skoðuð 

er skipting starfsfólks í starfsstéttir á árunum 

1991- 2009 hér á landi.

Höfum alltaf unnið mikið

Snjólaug Arndís Ómarsdóttir tekur saman og 

rekur að Íslendingar hafi alltaf unnið mikið. 

„Í heildina má segja að atvinnuþátttaka 

á Íslandi hafi breyst örlítið á árunum 1991-

2009 hjá körlum á aldrinum 16-24 ára en var 

hún á bilinu 63% til 80%. Í aldurshópnum 

25-54 ára var atvinnuþátttaka karla á bilinu 

94% til 97% sem verður að teljast mjög hátt. 

Atvinnuþátttaka karla á aldrinum 55-74 ára 

var á bilinu 70% til 81% sem staðfestir það 

sem áður hefur komið fram að Íslendingar 

vinna langt fram eftir aldri. Atvinnuþátt-

Þróun starfa 1991-2009

Þá ber að geta þess að 
atvinnuleysi á meðal 

ungs fólks á Íslandi 
hefur verið talsvert 

hærra en á meðal 
þeirra sem eldri eru og 

má rekja það til þess 
hversu litla reynslu á 

vinnumarkaði sá hópur 
kann að hafa.

Myndin sýnir þróun starfa 
eftir starfsgreinum á árunum 
1991-2009.

HagStofa ÍSlandS



Tímarit VM desember 2016 43

taka kvenna í aldursflokkinum 16-24 ára var 

á bilinu 65,6% til 81,4%. Í aldursflokknum 

25-54 ára var atvinnuþátttaka kvenna á bil-

inu 83% til 88,3%. Atvinnuþátttaka kvenna 

á aldrinum 55-74 ára var á bilinu 51,8% til 

61,2% (Hagstofa Íslands, 2010).“

Þá ber að geta þess að atvinnuleysi á 

meðal ungs fólks á Íslandi hefur verið 

talsvert hærra en á meðal þeirra sem eldri 

eru og má rekja það til þess hversu litla 

reynslu á vinnumarkaði sá hópur kann 

að hafa. Í kjölfar heimskreppunnar árið 

2008 hefur atvinnuleysi aukist töluvert 

og náð nýjum hæðum. Á árunum 2008-

2009 jókst atvinnuleysi í öllum aldurs-

hópum, í yngsta aldurshópnum tvöfald-

aðist atvinnuleysið eða fór úr tæpum 8% 

í 16%. Í aldurshópnum sem á eftir kom 

(25- 54 ára) þrefaldaðist atvinnuleysið og 

mældist 6,2% á árinu 2009. Í aldurshópn-

um 55-74 ára tvöfaldaðist atvinnuleys-

ið og fór í 3,5% það sama ár. Í apríl 2009 

var meðalfjöldi atvinnulausra þegar mið 

var tekið af fjölda atvinnuleysisdaga alls 

tæplega 15.000 manns. Hæst fór fjöldi at-

vinnulausra í 17.000 manns í lok mars árið 

2009. Við heimskreppuna haustið 2008 

fór að þrengja í ákveðnum atvinnugrein-

um meir en í öðrum en áður þekktist. Í 

byggingariðnaði var til dæmis mikið um 

fjöldauppsagnir ásamt öðrum iðngreinum 

sem tengdust byggingariðnaði að ein-

hverju leyti, til dæmis má nefna hjá verk-

fræði-og arkitektastofum ásamt plast- og 

steinefnaiðnaði. Einnig náði þessi sam-

dráttur til annarra greina en sem dæmi 

má nefna eins og hjá auglýsingastofum og 

ferðaskrifstofum. Hæst fór atvinnuleysið í 

byggingariðnaði í alls 30% og var rétt yfir 

10% í flestum öðrum atvinnugreinum fyrir 
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Karlar telja það þó bæta 
starfsandann þegar hlutfall 

karla og kvenna á vinnustaðn-
um er jafnt.
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utan opinbera geirann og landbúnað, fisk-

veiðar og í fjármálastarfssemi. Þegar horft 

er til annarra greina hvað varðar samdrátt 

er hann hæstur í samgöngum og flutning-

um fyrir utan byggingariðnaðinn.“

Árið 2006 var atvinnuþátttaka á Íslandi 

88% í hópi fólks sem var á vinnumarkaði á 

aldrinum 15-64 ára. Sama ár var atvinnu-

þátttaka karla á aldrinum 15-64 ára 91,4 

% og kvenna 84,2% hér á landi. En það 

er mesta atvinnuþátttaka sem fannst á 

meðal OECD ríkja það ár, einnig hæsta 

hlutfall sem finnst á meðal OECD ríkja og 

er Ísland eina landið þar sem atvinnuþátt-

taka kvenna fer yfir 80%. Til ársins 2008 

hefur atvinnuþátttaka á íslenskum vinnu-

markaði verið með því mesta sem þekkist 

á meðal OECD landanna og rekja má háar 

þjóðartekjur að hluta til þessarar miklu 

atvinnuþátttöku. Langur vinnudagur gerir 

það verkum að landsframleiðsla á mann er 

jafn há og raun ber vitni miðað við önnur 

OECD ríki.“

Vinnum enn lengur en aðrir

Ásamt því að vinna lengi fram eftir aldri, 

vinna Íslendingar einnig mikið. „Fróðlegt 

er að sjá þegar línurit er skoðað að þróun-

in hefur verið á þá leið að meðalvinnutími 

karla hefur lækkað en meðalvinnutími 

kvenna hefur hækkað sem er áhugavert 

fyrir þróunina á þessu 20 ára tímabili, 1991-

2009. Þróun vinnuviku á árunum 2003 til 

2008 hefur nánast verið sú sama hjá körlum 

annars vegar og konum hins vegar. Á með-

an vinnuvika karla hefur verið 46 til 47,6 

vinnustundir hefur vinnuvika kvenna verið 

Þróun vinnutíma á árunum 1991-2009

Á myndinni má sjá þróun 
vinnustunda á árunum 1991 
til 2009

HagStofa ÍSlandS

Eftir að tæknivæðingin tók 
völdin vann færra fólk en áður 
þekktist við framleiðslustörf.
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35-36 stundir á árunum 2003-2008. Vinnu-

vikan hjá körlum árið 2009 lækkaði þó hins 

vegar í 43.8 stundir. Fjöldi vinnustunda 

kvenna stóð þó í stað og var áfram kring-

um 35 stundir fyrir hverja viku. „Þrátt fyrir 

styttingu meðalvinnutíma í kjölfar krepp-

unnar árið 2008 er vinnudagur Íslendinga 

enn langur ef miðað er við önnur Evrópuríki. 

Á fjórða ársfjórðungi árið 2009 var meðal-

fjöldi vinnustunda á viku hér á landi 38,9 

stundir á meðan þær voru 36,9 stundir að 

meðaltali í öðrum ríkjum ESB. Íslenskur 

vinnumarkaður hefur ekki aðeins hærra 

hlutfall fólks á vinnualdri en þekkist í öðr-

um OECD löndum, heldur er starfsævi Ís-

lendinga einnig lengri, en hér á landi er eft-

irlaunaaldur hærri en á meðal hinna OECD 

ríkjanna. Samkvæmt tölum frá árinu 2008 

eru að meðaltali 53% fólks í aldurshópnum 

15-64 ára vinnandi í ríkjum OECD en hér á 

landi er hlutfallið 85%.“

Sem fyrr segir er lokaritgerð Snjólaugar 

Arndísar Ómarsdóttur til BA prófs í félags-

fræði við Háskóla Íslands heimild þessarar 

greinar. Höfundurinn leitaði fanga víða. 

Langur vinnudagur gerir 
það að verkum að lands-

framleiðsla á mann er jafn 
há og raun ber vitni miðað 

við önnur OECD ríki.
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„Að svo langur tími líði milli þess að 

þjónusta þarf síurnar er eitthvað sem við 

höfum ekki séð hér um borð áður. Þetta 

skilar sér bæði í vinnuhagræðingu fyrir 

okkur vélstjórana og auk þess lækkun á 

viðhaldskostnaði og minni notkun óæski-

legra hreinsiefna fyrir skipafélagið“ segir 

Örn enn fremur.

 „Við fylgdum íblöndunarfyrirmælum 

Innospec varðandi íblöndun efnisins í 

HFO eldsneyti sem á að tryggja hámarks-

árangur og öryggi við brennslu eldsneytis 

um borð. Þannig byrjuðum við íblöndun 

Octamar BT-25 efnisins í hlutföllum 1 lít-

er BT-25 á móti hverjum 40t af eldsneyti í 

fyrstu bönkeringu, jukum hlutfallið í 1l 

í 30t í þeirri næstu og svo koll af kolli þar 

til fullum styrk var náð, eða 1l í hver 20t 

af HFO eldsneyti.  Með þessu móti er kom-

ið í veg fyrir að of mikil óhreinindi sem 

efnið losar úr tönkum skili sér allt í einu 

til brennslu hverju sinni og efnið nái að 

viðhalda hreinum tönkum í framhaldinu.“

„Eftir að BT-25 efnið hefur náð að hreinsa 

upp tankana er hægt að nota þá hvort 

sem er undir svartolíu (HFO/Hybrid) eða 

gasolíu (MGO/MDO) án þess að þrífa þurfi 

þá sérstaklega fyrir áfyllingu eldsneyt-

is. Það ríkir því ákveðin eftirvænting hjá 

okkur hér um borð að kanna ástand tank-

ana þegar kemur að því að taka skipið í 

slipp næst,“ segir Örn Engilbertsson, yfir-

vélstjóri á Lagarfossi.

Innospec Bt-25 bætiefni

Skilar góðum
árangri í Lagarfossi

 Það ríkir því ákveðin 
eftirvænting hjá okkur 
hér um borð að kanna 
ástand tankana þegar 
kemur að því að taka 

skipið í slipp næst.

 Örn er lengst til vinstri á meðfylgjandi mynd, en með 
honum á myndinni eru vélstjórarnir Þorsteinn Kjartans-
son og Bjarni Hákonarson.
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Innospec efnin notuð í yfir 2.500 skipum

Að sögn Snæbjörns Tr. Guðnasonar hjá 

Ískjarna ehf., umboðsaðila Innospec á Ís-

landi, Færeyjum og Grænlandi, eru elds-

neytisíblöndunarefni Innospec notuð í yfir 

2.500 skipum af öllum stærðum og gerðum 

víðsvegar um heiminn í dag með mjög góð-

um árangri.  „Við hófum sölu og markaðs-

setningu á vörum Innospec Inc. hér á landi 

núna í byrjun árs 2016 og getum því ekki ver-

ið annað en mjög ánægðir með viðtökurnar 

hingað til“ segir Snæbjörn, þegar VM blaðið 

náði tali af honum.

„Það efni sem notað hefur verið t.d. á 

Lagarfossi og öðrum skipum Eimskips 

undanfarna mánuði, Octamar BT-25, er 

sérstaklega ætlað til íblöndunar í allt 

HFO eldsneyti en hentar einnig mjög vel 

í svokallað “Hybrid” eldsneyti (RMD-

80), aðallega til að draga úr svokallaðri 

“sludge” eða “slamm/tjörumyndun“ í 

eldsneytinu um allt að 65-75% og til að 

viðhalda hreinni tönkum og eldsneyt-

iskerfi. Ekki er óalgengt að frá 1,5 og upp í 

3% af HFO eldsneyti skiljist frá brennslu-

hæfu eldsneyti sem “slamm/tjara” sem 

farga þarf með tilheyrandi óþrifum, 

kostnaði og fyrirhöfn.  Þannig nýtist 

65-75% af “slamminu” sem fullkomlega 

brennsluhæft eldsneyti í stað þess að 

vera fargað. Þessi ávinningur einn og sér 

er umtalsvert meiri en nemur beinum 

kostnaði við notkun BT-25 efnisins í elds-

neytinu svo fjárhagslegur ávinningur af 

notkun þess er nokkuð augljós“ að sögn 

Snæbjörns.

„Sá árangur sem náðst 
hefur m.a. um borð 
í Lagarfossi kemur 

okkur hjá Ískjarna ehf. 
því ekki sérstaklega 

á óvart, enda er hann 
í fullu samræmi við 

reynslu fjölda annarra 
skipafélaga í yfir 

2.500 skipum víða 
um heim undanfarin 

10-15 ár."
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Hreinir tankar með  

Octamar™ BT-25

„Íblöndun Octamar BT-25 hreinsar upp og 

viðheldur hreinum eldsneytistönkum skipa, 

svo hægt sé að nýta þá jafnt fyrir HFO og 

MGO eldsneyti án þess að þrífa þurfi þá 

sérstaklega eins og hingað til hefur þurft. 

Þannig næst fram talsverð viðbótarhag-

ræðing í rekstri skipanna og komist er hjá 

kostnaðarsömum, sóðalegum og tímafrek-

um þrifum á eldsneytistönkum,“ eins og 

Snæbjörn orðar það. 

„Sá árangur sem náðst hefur m.a. um 

borð í Lagarfossi kemur okkur hjá Ískjarna 

ehf. því ekki sérstaklega á óvart, enda er 

hann í fullu samræmi við reynslu fjölda 

annarra skipafélaga í yfir 2.500 skipum 

víða um heim undanfarin 10-15 ár.  

„Meðal viðskiptavina Innospec til margra 

ára er MAERSK skipafélagið sem m.a. hefur 

notað Octamar™ BT-25 og Octamar™ F35C 

sótvarnarefni og brennsluhvata í HFO og 

Hybrid eldsneyti. Einnig Octamar™ LI-5 

Plus fjölvirkt smurbætiefni og Octamar™ 

Winter kuldaþolsbætandi efni í  gasolíu 

(MGO/MDO) í sínum skipum með mjög  

góðum árangri.” að sögn Snæbjörns.

75% minna “sludge”

„Þegar íblöndun á Octamar™ BT-25 í HFO 

eldsneyti hófst um borð í einu af skipum 

félagsins, MAERSK SEALAND METEOR, í 

júní 2008, var fylgst vel með virkni efnisins 

með tilliti til lækkunar á “slugde” myndun í 

eldsneyti sérstaklega. Fyrir íblöndun á BT-25 

var hlutfall “sludge” í HFO eldsneyti allt að 

1,8 til 1,9%, en lækkaði hratt og örugglega 

á næstu 6 mánuðum eftir að íblöndun hófst 

niður í 0,4%, sem nemur ca. 75% lækkun 

eins og sést á línuriti að neðan. Annar ávinn-

ingur af notkun BT-25 þar um borð kemur 

heim og saman við þann árangur sem við 

erum að sjá t.d. í Lagarfossi og öðrum skip-

um hér heima“ að sögn Snæbjörns.

Snæbjörn Tr. 
Guðnason.

Myndirnar sýna 
ágætlega ástand í HFO 
tönkum, bæði fyrir (tv) 

og eftir (th) íblöndun 
með BT-25“ að sögn 

Snæbjörns.

Meðal viðskiptavina Innospec  
til margra ára er MAERSK.

Þannig næst 
fram talsverð 

viðbótarhagræðing 
í rekstri skipanna 

og komist er hjá 
kostnaðarsömum, 

sóðalegum og 
tímafrekum þrifum á 

eldsneytistönkum.
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Virkni efna í gasolíu/diesel nú  

vottuð og staðfest af Lloyds Register

 „Virkni og ávinningur sérhæfðu íblöndunar-

efnanna frá Innospec fyrir gasolíu 

(MGO/MDO) hafa nú hlotið vottun 

og staðfestingu Lloyds Register (Ll-

oyds Product Verification Scheme), 

sem tryggir að fullyrðingar Inn-

ospec um ávinning og virkni efn-

anna hafa verið staðfestar og stand-

ast fyllilega gagnvart notendum þeirra. 

Þar má t.d. nefna fjölvirka smurbætiefnið 

Octamar™ LI-5 Plus sem m.a. tryggir eðli-

lega smureiginleika í gasolíu (diesel) eftir 

að sulphur hefur verið nánast fjarlægður 

með öllu úr allri gasolíu/diesel frá og með 

2015, en án sulphurs í gasolíunni hverfur 

einnig nánast allur smureiginleiki elds-

neytisins. Af þessum sökum er Octamar™ 

LI-5 Plus eitt mest selda efni Innospec í dag. 

“ að sögn Snæbjörns. 

„Þá hefur kuldaþolsbætandi virkni Octa-

mar™ Winter einnig verið vottuð af Lloyds, 

en efnið kom fyrst á markað á síðasta ári 

og hefur þegar sannað gildi sitt við að auka 

kuldaþol á gasolíu um 10 – 15°C. Þessi 

eiginleiki efnisins getur skipt 

sköpum við vissar aðstæður og 

nýtist einna best í köldu loftslagi 

eins og hér landi m.a. í skipum, 

bátum, bílum, varaaflsstöðvum 

og öryggistækjum, svo eitthvað 

sé nefnt. Það virkar þó ekki 

síður vel í heitara loftslagi þar sem gæði 

eldsneytis geta verið mjög mismunandi. Í 

sumum tilfellum hefur m.a. verið hægt að 

hætta upphitun á eldsneyti í tönkum eftir 

að íblöndun Octamar™ Winter hófst. Við 

getum því ekki verið annað en bjartsýnir 

á framhaldið á okkar markaðssvæði hér í 

Norður-Atlantshafinu.“ Sagði Snæbjörn Tr. 

Guðnason hjá Ískjarna ehf. að lokum.   

Nálgast má nánari upplýsingar um Inn-

ospec Marine Fuel Specialties efnin á www.

iskjarni.is eða senda fyrirspurnir á net-

fangið iskjarni@iskjarni.is 

Gleðileg jól

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt komandi ár

Það virkar þó ekki 
síður vel í heitara 
loftslagi þar sem gæði 
eldsneytis geta verið 
mjög mismunandi. 
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Sendu lausnarorðið á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi.
AtH. einungis félagsmenn VM geta sent inn lausnarorð að krossgátu.

Dregið verður úr innsendum lausnum 1. mars. í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum VM. 
Lausnarorð síðustu krossgátu var: Sjávarfang. Vinningshafi var Rúnar Halldórsson.

Vm krossgátan
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Sameinar það besta 
í rafsuðu

Einkabankaþjónusta Arion banka veitir efnameiri 
einstaklingum, fyrirtækjum, sjóðum og stofnunum víðtæka 
fjármálaþjónustu sem sniðin er að þörfum hvers og eins.
 
Fyrsta skrefið er að setjast niður með viðskiptastjóra í 
einkabankaþjónustu og komast að því hvað hentar þínum 
þörfum út frá fjárhagslegum markmiðum og viðhorfi til áhættu.
 
Pantaðu viðtal við viðskiptastjóra í síma 444 7410 eða 
sendu póst á einkabankathjonusta@arionbanki.is og 
fáðu frekari upplýsingar.

Nánar um einkabankaþjónustu á arionbanki.is
 
Arion einkabankaþjónusta
 

Traust og vönduð 
einkabankaþjónusta
stjórnast af markmiðum viðskiptavinarins Stefnan ræður

áfangastaðnum



Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  525 7000  |  eimskip.is

Eimskipafélag Íslands óskar landsmönnum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári 
með þökk fyrir viðskiptin á árinu.

Á þessum árstíma kemur dagatal Eimskips ávallt út. Myndirnar sem prýða dagatalið 
fyrir árið 2017 eru teknar af RAX, Ragnari Axelssyni ljósmyndara. Hægt er að nálgast 
dagatöl á afgreiðslustöðum Eimskips um land allt.
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