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Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100

Áfangi í spennandi verkefni
Undanfarin misseri hefur Héðinn tekið þátt í að 
undirbúa straumhækkun í álveri Rio Tinto Alcan í 
Straumsvík. Mikilvægur liður í þessu stóra verkefni 
er að efla og auka áreiðanleika rafbúnaðar í 
álverinu. Þætti Héðins í þeim hluta verkefnisins 
er nú lokið. Af því tilefni viljum við hjá Héðni nota 

tækifærið til að þakka fyrir lærdómsríkt og gefandi 
samstarf við alla þá sem koma að verkefninu. 
Jafnframt viljum við þakka fyrir þá ríku áherslu 
sem RTA leggur á öryggi starfsmanna sinna jafnt 
sem verktaka, svo og þann lærdóm sem við getum 
af því dregið.

hedinn.is

ISO 9001
Vottað gæðastjórnunarkerfi

Hluti af starfsmönnum Héðins og samstarfsmönnum
þeirra frá HRV og Kerfóðrun  að loknu dagsverki.

Bjartari framtíð 
Hátæknivætt álver Alcoa Fjarðaáls er spennandi og öruggur starfs-
vettvangur þar sem mikil áhersla er lögð á sífellda starfsþróun og
endurmenntun, vel launuð störf og jafnrétti kynjanna.

Í sátt við umhverfið
Hjá Alcoa Fjarðaáli er það grundvallarstefna að starfa í sátt við
umhverfi og samfélag. Við leggjum okkur fram um að vinna í anda 
sjálfbærni.

Fjarðaál er eitt fullkomnasta álver heims og notar bestu fáanlegu 
tækni við framleiðslu, mengunarvarnir og umhverfisvöktun.

Betra samfélag 
Hjá Alcoa Fjarðaáli eru menntun og þekking virkjuð til hagsbóta fyrir 
samfélagið. Við leggjum áherslu á að skapa öflugt þekkingarsamfélag, 
bæði innan og utan fyrirtækisins. Hjá okkur starfar samhentur hópur fólks 
með fjölbreytta menntun og reynslu, dýrmætur mannauður sem styrkir 
samfélagið  á Austurlandi með virkri þátttöku í félags- og menningarlífi.
 

Matthías Haraldsson er meðal þeirra starfsmanna Fjarðaáls sem hafa tækifæri 
til að fara með fjölskyldu sinni á skíði í Oddsskarði, „Austfirsku Ölpunum“.

GÓÐUR STAÐUR Í TILVERUNNI

www.alcoa.is
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kjararáðstefna VM 
VM – Félag vélstjóra og málm- 

tæknimanna hefur lagt fram  

metnaðarfulla hugmynd um vand-

aðan undirbúning fyrir endurnýjun 

kjarasamninga árið 2014.

Ársskýrsla 2011
Efni skýrslunnar er flokkað eftir 

helstu málefnum og stiklað á stóru 

í máli og myndum frá síðasta aðal-

fundi sem haldinn var á Grand Hótel 

Reykjavík þann 25. mars 2011 fram að 

aðalfundi 14. apríl 2012.

Íslandsmót  
iðn- og verkgreina 
Um 170 nemendur í 19 iðn- og verk-

greinum kepptu á Íslandsmóti iðn- og 

verkgreina sem haldið var í Háskól-

anum í Reykjavík fyrir skömmu. 

400 fermetra  
starfsmannaaðstaða
VM heimsótti málmiðnaðarfyrir-

tækið Hamar sem byggir nú 1400 

fermetra vélaverkstæði á Grund-

artanga þar sem 400 fermetrar 

fara í starfsmannaaðstöðu. 

FRAMTAK
VÉLA- OG SKIPAÞJÓNUSTA EHF

FRAMTAK
BLOSSI  ehf

Öflugir
Saman

Vesturhraun 1  210 Garðabæ  Netfang info@framtak.is  Sími  535 5800  Fax  535 5801

stefnum til framtíðar

auglýsing SKRÚFAN.indd   1 9.11.2009   08:57:39

Tímarit VM

Útgefandi: VM

Ábyrgðarmaður:  

Guðmundur Ragnarsson

Ritstjóri: Sigurjón M. Egilsson

Prentun: Oddi

Forsíðumynd: Ane Cecilie  
Blichfeldt - norden.org

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

Heimir V. Pálmason

Guðmundur Helgi Þórarinsson

Andrés Bjarnason

Jón Jóhannsson

Guðmundur Sigurvinsson

Sævar Örn Kristjánsson

Friðrik Björgvinsson
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Hvernig á að reka samfélag, 
er til önnur leið?
Meðan Landsdómur stóð yfir mættu þar margir 
núverandi og fyrrverandi ráðamenn þjóðarinnar, 
embættismenn og einstaklingar úr fjármálageir-
anum. Ég gaf mér ekki tíma til að fylgjast mjög 
ítarlega með því sem kom þar fram í smáatriðum. 
Mín upplifun af því sem þarna kom fram er mér 
hins vegar áhyggjuefni og um leið ákveðin skýr-
ing fyrir mér hvers vegna okkur gengur svona illa 
að stjórna og reka þetta samfélag, tala nú ekki um 
okkar mesta þjóðarböl, sem er óstjórn í hagstjórn. 

Í vitnaleiðslunum kom fram að þeir sem sátu 
við stjórn landsins virtust í mörgum tilfellum ein-
angraðir frá því sem var að gerast í samfélaginu og ræddu ekki 
saman um þau augljósu vandamál sem margir reyndu þó að 
benda á. Ráðuneytisstjórar og embættismenn héldu mikilvæg-
um upplýsingum fyrir sig og voru ekki að upplýsa ráðherra um 
mál sem komu fram á fundum. Hvort það var af góðmennsku 
við ráðherranna svo þeir þyrftu ekki að vera að eyða tíma sín-
um í að velta sér upp úr aðsteðjandi vanda veit ég ekki. Fyrir mér 
kom þetta þannig fyrir sjónir að fyrirkomulagið á rekstrinum var 
þannig að ef við setjum ríkistjórnina og ráðuneytin í samhengi 
við stjórn og framkvæmdastjóra fyrirtækis, þá var reksturinn og 
framkvæmd hans stjórnlaus.

Agaleysið og stjórnleysið algjört, þetta er væntanlega ekk-
ert nýtt og var ekki einungis á þessum tíma að mínu viti. Þetta 
ætti svo sem ekkert að koma manni á óvart eins og þetta samfé-
lag hefur verið rekið, með sterk hagsmunasamtök og hópa sem 
hafa haft ótrúlega mikill tök á ráðherrum og þingmönnum í sinni 
hagsmunagæslu. Þegar ég settist niður til að setja saman þenn-
an pistil þá kom þessi frétt á mbl.is og ég ætla að láta hluta henn-
ar fylgja:
„Spilling mun kosta efnahag Þýskalands 250 milljarða evra á 
þessu ári samkvæmt nýrri rannsókn þrátt fyrir að landið mælist 
á meðal þeirra ríkja í heiminum þar sem hvað minnsta spillingu 
er að finna. Frá þessu er greint á fréttavefnum Thelocal.de en 
rannsóknin var unnin af Friedrich Schneider, hagfræðiprófessor 
við Johannes Kepler háskólann í Linz í Austurríki.“

Fram kemur í fréttinni að umfang mútna og fyrirgreiðslna í röð-
um opinberra starfsmanna og aðila í viðskiptalífinu fari allajafna 
eftir stöðunni í efnahagslífinu. Því verra sem efnahagsástandið 
sé því líklegri séu embættismenn til þess að taka við mútum. En 
samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar spilar fleira inn í að 

mati Schneiders og þar á meðal það sem hann kýs 
að kalla „slæmir siðir í vaxandi mæli“.

Niðurstaða hans er sú að aðeins sé hægt að gera 
tvennt til þess að ná árangri í baráttunni gegn spill-
ingu. Með hertari reglum og þyngri refsingum eða 
betri launum. Þá bætti hann því við að annað þyrfti 
ekki að útiloka hitt. Rannsókn Schneiders er byggð á 
gögnum frá stofnuninni Transparency Internation-
al frá árinu 1995. Eins og staðan er í dag er Þýska-
land í 14. sæti yfir minnst spilltu lönd heimsins.

Fram kemur í fréttinni að hagfræðingar telji 
spillingu skaða efnahagslífið þar sem hún valdi því 

gjarnan að þeir sem bjóði best og ódýrast fái ekki verkefni sem 
aftur leiði til minni fjárfestinga í slíkum verkefnum og komi að 
lokum niður á hagvexti.

Mín skoðun hefur alla tíð verið sú að mikil bein og óbein spill-
in tröllríði samfélaginu og hafi gert í marga áratugi. Farið er 
framhjá lögum og reglum og ráðherrar jafnt sem þingmenn og 
fleiri dragi leppa fyrir augun. Þar má t.d. benda á umhverfi sjáv-
arútvegsins varðandi aflatölur við löndun á fiski og útflutning á 
honum. Skattalöggjöfin er eitt dæmi um hvernig pólitíkin heldur 
hlífðarskildi yfir ákveðnum efnameiri hópum samfélagsins og 
þá virðist ekki skipta máli þó viðkomandi pólitíkus sé lengst til 
vinstri, hann hefur ekki áhuga fyrir breytingum.

Hvað er til ráða er erfitt að svara. Hvernig ætlum við að af-
greiða hrunið og koma sannleikanum upp á yfirborðið svo öllum 
verði ljóst hvað gerðist, til að læra af mistökunum og gera breyt-
ingar? Það stefnir í að ekkert verði gert og engu verði breytt, 
gömlu hagsmunahóparnir eiga að halda sínu. Sú sorglega nið-
urstaða gefur manni ekki mikla von um að við getum reynt að 
skapa fyrirmyndasamfélag fyrir alla með þeim mikla auði sem 
þessi fámenna þjóð hefur til að deila með öllum sínum þegnum. 
Væri vilji til þess þá gætum við skapað hér samfélag sem ætti að 
geta verið öðrum þjóðum heims til fyrirmyndar. 

Við höfum allt til að framkvæma það, lítið samfélag sem á að 
vera auðvelt að setja grunnreglur fyrir, sem gilda jafnt fyrir alla. 
Lausnin felst í að koma böndum á mannlega græðgisgenið sem 
alltaf virðist taka yfirhöndina hjá þeim sem verða ofan á, virðast 
aldrei geta orðið sáttir nema þegar þeir græða meira og meira, 
sem þýðir að einhverjir aðrir í samfélaginu hafa minna fyrir sig 
og sína. 

Kv. Guðmundur Ragnarsson, formaður VM.

Í Straumsvík er unnið að stærsta fjárfestingarverkefni sem 
ráðist hefur verið í á Íslandi um langt skeið.

Nú hafa verktakar og verkfræðistofur unnið eina milljón
vinnustunda í verkefninu. Það jafngildir því að hafa um 
500 manns í fullri vinnu í heilt ár.

Afköst verða aukin um 20%, lofthreinsibúnaður efldur 
og framleiðslunni breytt í verðmætari afurðir.

Fjárfestingin nemur tæplega 60 milljörðum króna sem 
samsvarar u.þ.b. öllum hagnaði álversins síðastliðin 10 ár.Rio Tinto Alcan 

Straumsvík

Pósthólf 244

222 Hafnarfjörður

Sími 560 7000

www.riotintoalcan.is

Milljón 
vinnustundir

Hjallahraun 2 - 220 Hfj.
s. 562 3833 - www.asafl.is
asafl@asafl.is

Isuzu - Doosan
FPT   - Baudouin Rafstöðvar og trilluvélar Sand og slógdælur Bógskrúfur

Zink - Gírar - Dælur - Ásþétti - Aflvélar - Hljóðkútar - Rafstöðvar - Stýrisvélar - Miðstöðvar - Snúningsliðir - Skrúfubúnaður



Um 170 nemendur í 19 iðn- og verkgreinum kepptu á Íslands-
móti iðn- og verkgreina sem haldið var í Háskólanum í Reykjavík 
fyrir skömmu. Þetta var í sjötta sinn sem Íslandsmótið er haldið 
og hefur keppnin aldrei verið stærri né glæsilegri. Íslandsmótið 
var ekki einungis keppni iðnnema heldur einnig mjög glæsileg 
og metnaðarfull kynning á iðnnámi hérlendis, en hægt var að fá 
á staðnum margháttaðar upplýsingar um þá iðngrein sem hug-
ur gesta stóð til. Það nýttu sér m.a. um 2.200 grunnskólanem-
ar sem komu og fylgdust með keppninni og kynntu sér mennt-
unartækifærin. Ætla má að ríflega þrjú þúsund manns hafi sótt 
mótið, eða um 1% þjóðarinnar. Simon Bartley, forseti World 
Skills, heimsótti keppnina og ávarpaði keppendur, dómara og 
gesti á lokaathöfn og verðlaunaafhendingu mótsins.

Sigraði í málmsuðu
Halldór Kjartansson bar sigur úr býtum í málmsuðu á Íslands-
móti iðn- og verkgreina. Hann er frá Grundarfirði en stundar 
vélstjórnarnám við Tækniskólann, en sá hluti skólans er starf-
ræktur í því húsnæði sem er betur þekkt sem Sjómannaskólinn. 
Halldór segir það afar gott að læra sem mest sem tengist vélum 
og stjórn á þeim og hann stefnir því á að útskrifast sem vélstjóri, 
eða jafnvel vélfræðingur.

,,Það var mjög gott að keppa í málmsuðu og vita að það sé vel 
fylgst með því hvernig maður beri sig að og suðan sé sem allra 
best. Ef maður fer á sjó þá þarf maður að vera undir það búinn 
að geta gert við ýmislegt sem kann aflaga að fara, og þ.á.m. að 
sjóða saman eitthvað sem kann að hafa hrokkið í sundur.”

Var langur undirbúningur hjá þér vegna keppninnar í málm-
suðu?

,,Við vorum saman hér nokkrir í skólanum í um tvær vikur að 
æfa okkur í málmsuðu og ná sem allra flottustu suðu og helst 
gera hana alveg 100%. Best væri að þú fyndir ekki hvar suðan 
er ef þú strýkur yfir hana með hendinni með lokuð augun. Það 
er ekki síður vandi að enda suðuna þannig að þar myndist ekki 
einhver hrúga. Það þarf svolítið lag og einhverja þolinmæði til 
að ná málmsuðu það vel að allir séu ánægðir.”

Halldór segir að ástæða þess að hann hafi farið í þetta nám 
tengist m.a. nálægðinni við sjóinn og útgerðina sem rekin er í 
Grundarfirði. Hann hefur verið á grásleppu og á línubát sem var í 
vikulöngum túrum. Bræður hans eru á sjó og hafa lokið einhverj-
um áföngum í námi því tengdu, eins og að sjóða og ýmissa raf-
magnsvinnu og rennismíði. 

,,Það er ekkert víst að ég láti þetta nám duga, jafnvel fer ég í 

eitthvað meira nám að því loknu. Auðvitað eru það tekjumögu-
leikarnir sem maður er að sækjast eftir, það eiga að vera góð-
ur tekjur í þessari iðngrein. Ég verð í Grundarfirði í sumar, ætla 
að reyna að ná mér í vélsmiðjutíma í vélsmiðjunni Berg, en það 
verður nóg að gera þar, ekki síst vegna þess að margir bátanna 
verða ekki á sjó og þann tíma nota útgerðarmennirnir oftast til 
að láta laga það sem aflaga hefur farið og dytta að ýmsu öðru,” 
segir Halldór Kjartansson.

Verður alltaf þörf fyrir stálsmiði
Sveinn Magnús Hrafnsson hreppti 2. sætið í keppni í málmsuðu, 
en hann er nemandi í Iðnskólanum í Hafnarfirði. Sveinn hefur 
alist að mestu upp í Svíþjóð en kemur hingað til lands til náms í 
stálsmíði og hyggst nýta sér þá þekkingu til að starfa við þá iðn 
hérlendis að loknu námi. ,,Mér hefur alltaf þótt gott og gaman 
að vinna með höndunum svo það lá einna beinast við að hefja 
nám á stálsmíðabraut eins og það sem ég er byrjaður á í Hafnar-
firði,” segir Sveinn Magnús.

,,Ég var búinn að kynnast þessari iðn áður í Svíþjóð og tók 
þar eina önn við sænskan skóla og eftir þá reynslu var ég alveg 
fastákveðinn í að læra frekar að vinna með málma.”

VM gaf sérhannað þrekhjól
Á fundi stjórnar VM 12. febrúar s.l. ákvað stjórn félagsins að 
verða við beiðni frá stjórn sjómannadagsráðs og gefa sér-
hannað þrekhjól að verðmæti 530.000 kr. fyrir heimilismenn 
Hrafnistu að Boðaþingi í kópavogi.
Þar er rekin dægradvöl og sjúkraþjálfun fyrir heimilismenn 
og einstaklinga sem koma frá eigin heimilum og nýta sér 
þjónustuna.
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Hefurðu kynnt þér atvinnuhorfur í stálsmíði á Íslandi? Eru 
þær góðar?

,,Ég tel að það vanti alltaf stálsmiði hér á Íslandi og að tekjur 
eigi að vera góðar. Ég er ekki enn kominn á samning en hef talað 
við nokkurra aðila og er bjartsýnn að það skýrist fljótt. Ég er að 
reyna að fá vinnu í sumar og komast á samning en venjulega er 
þetta fjögurra ára nám, en ég stefni á að ljúka náminu á vorönn 
2013.”

Hvað heillar þig mest við þetta nám í stálsmíði?
,,Það er málmsuðan tvímælalaust. Því stefni ég frekast á að 

komast á samning í hefðbundinni vélsmiðju. Þetta er ekki iðn 
sem deyr út, það þarf ekkert að óttast það, það verður allt þörf 
fyrir stálsmiði, ég sé ekki fyrir mér að mannkynið hætti að nota 
málma til fjölbreytilegra nota,” segir Sveinn Magnús Hrafnsson.

Íslandsmót iðn- og verkgreina  
hefur aldrei verið stærra né glæsilegra.

Tekjumöguleikarnir vega þungt Iðnnám - nema hvað?
Margir möguleikar opnast þeim sem fara í iðnnám. Í iðnaði er eft-
irspurn eftir hæfileikaríku fólki í margar þeirra 60 iðngreina sem 
kenndar eru við um 20 verkmenntaskóla um allt land. Atvinnu-
lífið þarf á miklu fleira og betur menntuðu fólki að halda en völ 
er á.  Mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín Jakobsdótt-
ir, hefur sagt að ungu fólki standi nú til boða margir spennandi 
möguleikar í íslenska skólakerfinu, bæði bóklegir og verklegir. 
Ráðherra segir Íslandsmót iðn- og verkgreina prýðisgott tækifæri 
til að sýna það sem í boði er í verknámi og mótið sýni jafnframt 
hvernig ungt fólk hefur náð góðum tökum á tækni- og verkkunn-
áttu. Af því má allt það unga fólk sem nú er í verknámi vera stolt 
af segir ráðherra. 

Að velja sér nám er ein mikilvægasta ákvörðun sem hver og 
einn tekur í lífinu. Kynning eins og fram fer í kringum Verkiðn er 
því afar nauðsynleg. Tækniskólinn í Reykjavík var með 23 nem-
endur á Verkiðn sem kepptu í grafískri miðlun, dúklagningu, hár-
snyrtingu, málmsuðu, málun, rafeindavirkjun, rafvirkjun og tré-
smíði. Bestum árangri þar sem keppni var á milli skóla náðu Lena 
Magnúsdóttir í 1. sæti í hársnyrtingu, Halldór Kjartansson sem var 
í 1. sæti í málmsuðu, Gísli Már Guðjónsson í 3. sæti í rafvirkjun og 
Sverrir Guðmundur Harðarson sem hreppti 2. sætið í trésmíði. 

Verknám er ekki bara mjög gagnlegt, það býður einnig upp á 
góða tekjumöguleika og spennandi áskoranir. Málm- og véltækni-
greinar fela í sér vinnu með tölvustýrð verkfæri auk þess sem 
hugvit og handverk eru stór þáttur. Þannig er hægt að mennta sig 
í blikksmíði, stálsmíði, rennismíði og vélvirkjun auk fleiri greina. 
Auk þess er iðnnám sem lokið er hérlendis viðurkennt innan Evr-
ópu og því afar auðvelt að fá vinnu víða erlendis fyrir þá sem hafa 
þessa menntun.

Halldór Kjartansson. 
,,Stefni að því að útskrifast sem 
vélstjóri, jafnvel vélfræðingur.”

Sveinn Magnús Hrafnsson. 
,,Mér hefur alltaf þótt gott og  
gaman að vinna með höndunum.”



Greiðsla ferðakostnaðar vegna aðalfundar VM
Félagsmenn  búsettir utan höfuðborgarsvæðisins eiga rétt á 
endurgreiðslu ferðakostnaðar vegna mætinga á aðalfund VM 
samkvæmt eftirfarandi,  enda hafi þeir tilkynnt mætingu til 
aðalfundar a.m.k. þremur dögum fyrir fundinn: 

n Vegna flugs milli heimastaðar og reykjavíkur er greitt flug-
fargjald fram og til baka.

n Vegna aksturs fram og til baka sem er lengri en samtals 50 
km. greiðist fyrir hvern km. umfram 50. Greitt er samkvæmt 
kílómetragjaldi ferðakostnaðar ríkisins þó að hámarki 30.000 
kr. 
n Gistikostnaður er greiddur fyrir þá sem þurfa gistingu og er 
greitt samkvæmt taxta ferðakostnaðarnefndar ríkisins. VM 
mun einnig semja um afslátt vegna gistingu félagsmanna.

Iðnaðarlögin 
Á síðasta ári skipaði iðnaðarráðherra nefnd til að endurskoða 
iðnaðarlögin. Í þeim lögum er kveðið á um að þeir sem starfa við 
iðnað skuli hafa einhverja þekkingu á því sem þeir gera. Ástæða 
endurskoðunarinnar eru málaferli áhugaljósmyndara sem lang-
aði að reka ljósmyndastofu. Þeir töpuðu málinu og kvörtuðu 
til umboðsmanns Alþingis, sem komst að þeirri niðurstöðu að 
skoða þyrfti lög um löggiltar iðngreinar með hliðsjón af atvinnu-
frelsisákvæði stjórnarskrárinnar.

Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem rætt er um iðnlöggjöfina á 
þeim forsendum að þar fari úrelt löggjöf sem hafi þann eina til-
gang að vernda atvinnuréttindi iðnaðarmanna. Eflaust má færa 
rök fyrir því að vernda beri störf þeirra sem leggja á sig nám og 
sérhæfa sig til ákveðinna starfa. Nútíma viðhorf til laga eins og 
iðnlöggjafarinnar byggja aftur á móti meira á öryggi almenn-
ings og neytendavernd frekar en verndun atvinnuréttindanna 
sem slíkra. 

Atvinnuréttindi fjölmargra stétta eru lögvernduð og þeirri 
vernd dyggilega viðhaldið af ríkisvaldinu, t.d. í heilbrigðisgeir-
anum þar sem landlæknir úthlutar starfsleyfum og heldur uppi 
virku eftirliti. Af einhverjum ástæðum er sú vernd ekki til um-
ræðu þegar rætt er um atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrárinn-
ar. Það ákvæði virðist einungis ná til starfa iðnaðarmanna.

Samt er það svo að líklega eru ákvæði iðnaðarlaga oftast 
brotin með störfum ófaglærðra, þó ákvæði þeirra séu furðu 
skýr. Í lögunum segir beinlínis að einungis meistarar, sveinar og 
nemendur í viðkomandi grein hafi rétt til starfa í löggiltum iðn-
greinum. Og samkvæmt sömu grein er einungis heimilt að ráða 
ólært fólk til iðnaðarstarfa um ákveðinn stuttan tíma í senn, 
þegar sérstaklega stendur á og brýn þörf er á auknum vinnu-
krafti í iðninni.

Iðnlöggjöfin þarf sjálfsagt reglulega yfirferð eins og önnur 
lög. Aðstæður breytast og störfin þróast. Sum verkefni iðnaðar-
manna verða einfaldari, með tilkomu nýrrar tækni og nýrra efna, 
á meðan önnur verða flóknari oft vegna áhrifa sömu þátta. Það 
verða því ætíð svið eða jaðartilvik þar sem ófaglærðir einstak-
lingar geta unnið störf sem áður voru einungis á færi faglærðra. 
Það er eðlileg innri þróun greinanna sem ætti ekki að vekja upp 
vangaveltur um atvinnufrelsisákvæði stjórnarskrár. Á þessum 
málum er tekið í menntakerfi greinanna. Ófaglært fólk sem hef-
ur störf í greinunum hefur mikla og raunhæfa möguleika á að 
mennta sig til starfanna og fá starfsreynslu sína metna.

Lögvernduð iðnréttindi eru mikilvæg menntakerfi iðnaðar-
ins. Þetta vill oft gleymast. Hvernig á að kynna nám fyrir ungu 
fólki ef það sýnir sig að hver sem er getur hafið störf í grein-
inni? Er þá einhver þörf fyrir menntunina? Hefur menntað fólk í 
greinunum eitthvað forskot? 

Í löndunum í kringum okkur er starfsumhverfi margra iðn-
greina þannig að þó greinarnar séu ekki lögverndaðar, er fyr-
irkomulag eftirlitsstofnana og kröfur um gæðaeftirlit þannig 
að ófaglærðir eru í raun útilokaðir frá störfunum. Hér er eftir-
lit meira og minna í molum og ótrúverðugt. Það er helst bygg-
ingariðnaður sem hefur einhverja vernd af byggingarlögum og 
reglum. Málmiðnaðarfyrirtæki eru oft í erfiðari aðstöðu. Við-
skiptavinir þeirra eru önnur fyrirtæki þar sem meiri kröfur eru 
lagðar á verkkaupa að passa sín mál.  Þrátt fyrir reglur um út-
boð og kröfulýsingar í útboðum virðist það fyrirtæki sem ger-
ir lægsta tilboðið, sama hve ótrúverðugt það er, fá verkefnið. 
Hér þarf málmiðnaðurinn að taka sér tak og vinna með trúverð-
ugum hætti að gæðamálum sínum. Það hefur alltaf sýnt sig að 
þegar til lengri tíma er litið hafa gæði og skilvirk vinnubrögð 
fólks sem kann sitt fag unnið í samkeppninni.

Halldór Arnar Guðmundsson,
forstöðumaður kjara- og menntasviðs VM

n Eyjablikk er alhliða blikk og stálsmiðja sem þjónustar sjávarútvegsfyrirtæki, verktaka og einstaklinga með óskir sínar. 

Fjölbreytni verkefna hefur verið með ólíkyndum á þeim 14 árum sem fyrirtækið hefur starfað og má þar nefna, loftræsti-

kerfi, einangrun og klæðningar á hita og frystilögnum, flasningar, rústfrí smíði, álsmíði, lagning koparþaka, smíði á 

handriðum ásamt smíði á allra handa færiböndum og körum fyrir sjávarútveginn.

n Á síðustu árum höfum við fjárfest í búnaði til að hreinsa loftræstingar um borð í skipum ásamt búnaði til hreinsunar 

loftræstikerfa í fyrirtækjum og stofnunum. 

n Helstu verkefni okkar í hreinsunum hafa verið fyrir Vinnslustöðina og Ísfélagið í Vestmannaeyjum ásamt því að hreinsa 

loftræstingar um borð í verksmiðjuskipum Kötlu Seafood á Kanaríeyjum.

Nýr valkostur við hreinsanir á loftræstikerfum skipa
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Fræðslusjóður VM – Þín réttindi

Við stofnun VM var lögð áhersla á að kom á fót öflugum 
fræðslusjóði. 

allir félagsmenn, sem greitt hafa félagsgjald í 6 mánuði, 
eiga grunnstyrk að upphæð 50.000 kr. 

að auki safna þeir réttindum sem nema 20% af greiddu 
félagsgjaldi liðins árs. 

Grunnrétturinn ásamt uppsöfnuðum rétti gefur rétt til 
styrkja sem nema 60% af námskostnaði allt að kr. 80.000. 

Þá styrki má nýta hvort sem er til fag-  eða frístundanáms. 
Þeir félagsmenn sem vinnuveitandi greiðir sérstaklega af 

í fræðslusjóð VM, vegna ákvæða þar um í kjarasamningi eða 
samkvæmt persónubundnum samningi, eiga rétt á viðbótar-
styrk. Miðað er við að greiðslur vinnuveitanda nemi 1% af 
heildarlaunum starfsmanns.  

Viðbótarstyrkurinn nemur kr. 35.000 á ári. Ef ekki er sótt 
um styrk eitt árið getur viðkomandi fengið tvöfalda þá upp-
hæð árið á eftir. Viðbótarstyrkurinn er sérstaklega ætlaður 

til fagnáms og starfsþróunar. styrkhæft nám og  
námskeið eru:
n Fagnám og námskeið. T.d. námskeið IÐUNNar fræðslumið-
stöðvar og rafiðnaðarskólans. 
n Tölvunámskeið hverju nafni sem þau nefnast. 
n Námskeið/ráðstefnur um rekstur og stjórnun. 
n Málanámskeið, þ.e. námskeið í erlendum málum og íslensku-
námskeið hverskonar. 
n annað nám og námskeið sem metin eru styrkhæf.
Á þremur árum geta allir félagsmenn VM safnað rétti til náms-
styrka allt að kr. 80.000 og þeir sem  sérstaklega er greitt af í 
fræðslusjóðinn öðlast viðbótarrétt að upphæð kr. 70.000 eða 
samtals kr. 150.000.

Þeir félagsmenn sem eru án atvinnu og eru búnir með rétt 
sinn í sjóðnum geta fengið viðbótastyrk að upphæð kr. 50.000

Hvetjum félagsmenn til að kynna sér sín réttindi og nýta 
þau til frekari náms.

Viðtal við Guðmund Þ. Ragnarsson, formann VM.

VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna hefur lagt fram 
metnaðarfulla hugmynd um vandaðan undirbúning fyrir 
endurnýjun kjarasamninga árið 2014. Áætlað er að VM ljúki 

undirbúningsvinnu fyrir kjarasamningana 
haustið 2013 með tveimur öflugum kjara-
ráðstefnum og fjölmörgum vinnuhópum.

Fyrri ráðstefnan mun fara fram 2.-3. 
nóvember nk. og hin síðari haustið 2013. Á 
milli kjararáðstefnanna munu síðan vinnu-
hópar vinna að ýmsum málum sem tengjast 
undirbúningi kjarasamninganna. Tímarit 
VM ræddi við Guðmund Þ. Ragnarsson, for-
mann félagsins, um undirbúningsferlið og 
kjaramál sem krefjast úrbóta.

Hvað verður gert á þessum kjararáðstefnum?
„Það sem við ætlum að gera með þessari vinnu í kringum ráð-
stefnurnar tvær er að fá erindi og pallborðsumræður um sam-
ræmdu launastefnuna og hvort hennar tími sé liðinn. Við ætl-
um að fá aðila frá ASÍ og Samtökum atvinnulífsins til að vera 
á fyrri ráðstefnunni og taka þátt í þessum umræðum. Síðan 
munum við einnig fá aðila frá Danmörku til að fara yfir hvernig 
starfsgreinar okkar félagsmanna væru verðlagðar á danska 
vinnumarkaðnum. Auk þess ætlum við að fá aðila frá Noregi 
til að fara yfir hlutaskiptakerfið og verðlagningu á fiski þar í 
landi,“ segir Guðmundur. 

Eftir þessa fyrri ráðstefnu er fyrirhugað að mynda sjö 
vinnuhópa ólíkra starfsstétta og munu starfsmenn VM leiða 
vinnu innan þeirra. Hóparnir munu vinna skýrslur og skila frá 
sér niðurstöðum á seinni ráðstefnunni haustið 2013, þar sem 
unnið verður úr niðurstöðunum.

„Á seinni kjararáðstefnunni verða síðan aðilar frá fyrir-
tækjum sem okkar félagsmenn starfa hjá og þar verður velt upp 
þeirri spurningu hvort ekki sé skynsamlegra að semja beint við 
fyrirtækin til að eðlileg laun nái að myndast í greinunum á með-

an ástandið er eins og það er og skortur er á menntuðum vél- og 
málmtæknimönnum. Þessa stundina er lítið framboð af mennt-
uðum vél- og málmtæknimönnum en mikil eftirspurn, og launa-
kjör félagsmanna okkar eiga að endurspegla það. Einnig þarf að 
taka umræðu um mikla yfirvinnu sem tíðkast víða og er afleið-
ing lélegra dagvinnulauna og skipulagsleysis í rekstri margra 
fyrirtækja.“ 

Núverandi launakjör koma í veg fyrir nýliðun
„Launakjörin eru að mínu mati ástæðan fyrir því hvers vegna 
svo lítið af ungu fólki er að mennta sig í málmiðnaðargreinum.  
Það er búið að reyna í tvo áratugi að laða fólk inn í þessar greinar 

Kjararáð- 
sTefna á  
forsendum Vm

Kjararáðstefna VM
„Með þessari vinnu viljum við hjá VM auka sjálfstraust okkar fólks í barátt-
unni fyrir bættum kjörum.“

Guðmundur Þ. 
Ragnarsson

með alls konar kynningum í skólum og víða, með takmörkuðum 
árangri. Ég held að menn séu sammála um að kjörin verði að batna 
ef það á að laða fleira ungt fólk að. Í undanförnum kjarasamning-
um hefur samræmda launastefnan leitt til þess að ekkert svigrúm 
hefur verið fyrir hækkanir hjá ákveðnum hópum umfram aðra, 
sem þýðir að með sama áframhaldi erum við að stefna í enn verra 
ástand þegar kemur að nýliðun í greinunum ,“ segir Guðmundur.

Hann segir þó að með þessari undirbúningsvinnu og hug-
myndafræði sé ekki verið að gera lítið úr því að ákveðin mark-
mið í efnahagsstjórninni varðandi launahækkanir þurfa að 
vera innan ákveðins ramma svo menn lendi ekki í ákveðnum 
víxlverkunum launa og verðlags. „Hins vegar verður að vera 
svigrúm til að hægt sé að framkalla sanngjarnt verðmat starfs-
manna í ákveðnum starfsgreinum eftir því sem samfélagið 
breytist.“ 

Hvetur félagsmenn til að taka þátt
Kjararáðstefnur VM munu einnig taka fyrir málefni vélstjóra til 
sjós. Þegar tal berst að þeim efnum nefnir Guðmundur hversu 
slæmt það er að íslenskir vélstjórar hjá innlendum skipafélögum 
séu skráðir erlendis og hafi ekki full réttindi í kerfinu á við aðra 
Íslendinga. „Einnig verður sjómannaafslátturinn tekinn til um-
fjöllunar en hann er töluvert hærri í öðrum löndum og telst þar til 

eðlilegra réttinda, á meðan verið er að afnema hann hér á landi. 
Síðan þarf einnig að ræða verðlagsmál á fiski, sem eru að mínu 
viti komin í algjörar ógöngur.  Að lokum verða öryggismál sjó-
manna í brennidepli í tengslum við hversu fáar björgunarþyrlur 
eru hér til taks.“

Að sögn Guðmundar er lokatakmarkið með allri þessari vinnu 
að kryfja raunverulega stöðu ólíkra starfsstétta innan VM til 
mergjar og koma með málefnalegt plagg um þessi atriði sem 
byggir á rökstuddum kröfum fyrir lagfæringum. „Aðalmálið er 
að þegar kemur að endurnýjun kjarasamninga 2014 verði hægt 
að taka afstöðu til þess hvað menn vilja. Vilja þeir fara í enn eina 
vegferðina um samræmda launastefnu eða vilja þeir horfa raun-
sætt á þær breytingar sem þarf að gera á launakjörum okkar 
félagsmanna og að VM taki slaginn við sína viðsemjendur á sín-
um forsendum,“ segir hann. 

Guðmundur vonast eftir virkri þátttöku félagsmanna og 
hvetur áhugasama til að taka dagana frá og skrá sig þegar skrán-
ing verður auglýst. „Ég vænti þess að félagið og félagsmennirnir 
verði að loknu undirbúningsferlinu betur upplýstir um sína stöðu 
og átti sig á mikilvægi þess að vinna þeirra sé verðlögð á réttan 
hátt og hvaða leið menn ætla að fara í aðdraganda kjarasamn-
inganna 2014. Með þessari vinnu viljum við hjá VM auka sjálfs-
traust okkar fólks í baráttunni fyrir bættum kjörum.“
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DaGskrÁ:

n kl. 13.00. setning aðalfundar  
 og kosning fundarstjóra

n  skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins

n  reikningar félagsins og sjóða

n  Umræður um skýrslu og reikninga

n  kjör endurskoðenda, E&Y

n  reglugerða- og lagabreytingar

n  Ákvörðun stjórnarlauna

n  lýst kjöri stjórnar og varastjórnar VM  
 í stjórnarkjöri 2012

n  kjör í nefndir og stjórnir sjóða

n  kjör í fulltrúaráð

n  kynning á uppbyggingu orlofssvæðis  
 á laugarvatni

n  Önnur mál

Boðið verður upp á léttar  
veitingar að fundi loknum

AðAl- 
FuNduR  
VM

FélAGSMeNN ATHuGið!
að gefnu tilefni viljum við benda félagsmönnum og 
gestum þeirra á að ef tilfærslur eiga sér stað í bústöðum/
íbúðum eða á milli bústaða/íbúða,  t.d.  með leirtau, hús-
gögn eða annan lausan búnað, þá verður að færa allt á 
sinn stað við brottför.

Skortur á málmiðnaðarmönnum
Mikill skortur er á vél- og málmtæknimenntuðu fólki hér á landi:

14 Tímarit VM    apríl 2012  

Trúnaðarmannanámskeið VM
Föstudaginn 2. mars var haldið dagsnámskeið í samnings-
tækni fyrir trúnaðarmenn VM.  Námskeiðið var vel sótt og var 
almenn ánægja með námskeiðið.  Námskeiðið var í fyrirlestra-
formi og einnig  var unnið í hópastarfi.  Fyrirhugað er að halda 
fleiri svona námskeið fyrir trúnaðarmenn á næstunni.

Í Morgunblaðinu þann 21. mars 2012 var umfjöllun um skort á fólki 
í málmiðnaðarstörf á Íslandi. 

Í álverinu í Straumsvík er unnið að mjög viðamiklu verkefni, 
svokölluðu straumhækkunarverkefni. Hluti þess kallar á um 300 
málmiðnaðarmenn, einkum sérhæfða álsuðumenn. Til viðbótar 
þarf svo um 250 starfsmenn á þessu ári við uppsetningu á vélum 
og tækjum. Ekki er útlit fyrir að það takist að manna þessi verk-
efni með íslenskum málmiðnaðarmönnum og er því nauðsynlegt 
að kalla til erlent vinnuafl. Fyrir utan þau 550 störf sem stækkunin 
skapar á tímabilinu hafa á annað hundrað verkfræðingar og tækni-
fræðingar unnið að verkefninu í fullu starfi, auk hátt í 300 verk-
taka.

Þetta er mynd sem við hjá VM höfum bent á undanfarið. Mikill 
skortur er á vél- og málmtæknimenntuðu fólki hér á landi. Í mann-
aflaspám hefur ætíð verið bent á að verkefni á sviði stóriðju og 
byggingu orkuvera kalli á fólk með þessa menntun. Það er því ein-
kennileg staða að þurfa að flytja inn fólk vegna verkefna sem ætl-
að er að slá á atvinnuleysi. 

Frá hruni hafa menn bent á að til að bæta stöðu íslensks efna-
hagslífs þurfi þjóðin að reiða sig á útflutningsgreinar sínar. Í 
framtíðinni verða því sjávarútvegur, orkuframleiðsla, orkufrek-
ur iðnaður auk ýmiskonar verksmiðjureksturs mikilvægar undir- 
stöðugreinar í íslensku efnahagslífi. En allar þessar greinar reiða 
sig á vél- og málmtæknimenntað fólk. 

Nú er aftur á móti svo komið að skortur á fagmenntuðu fólki í 
þessar greinar er viðvarandi og farinn að vera nokkuð áberandi. 
Markmiðið er kannski ekki að manna að fullu þær mannfreku fram-
kvæmdir sem bygging orkuvera og stóriðjuverksmiðja er, heldur 
hitt að þegar uppbyggingu er lokið standa eftir framleiðslutæki s.s. 
skip, orkuver og verksmiðjur sem þarf að reka, gera við og viðhalda. 
Við hjá VM höfum áhyggjur af því að erfitt verði að manna þau störf 

með fagmenntuðu fólki, ef ekki tekst að fjölga vél- og málmtækni-
menntuðu fólki.

Undanfarið hafa starfsmenn félagsins safnað upplýsingum um 
fjölda nemenda í málmtækninámi samkvæmt upplýsingum Hag-
stofu Íslands. Á árunum 2000 til 2010 hafa um 5500 nemendur 
verið skráðir á þessar námsbrautir. Á sama tíma hafa rúmlega 800 
námssamningar verið skráðir hjá IÐUNNI fræðslusetri og af þeim 
hafa einungis um 630 lokið sveinsprófi. Hér er ekki um skilvirkt 
kerfi að ræða þegar einungis um 12% ljúka námi.

Í samtölum við kennara í málmiðnaðargreinum hefur sú mynd 
smátt og smátt komið fram að aðhald í rekstri skóla komi niður 
á greinunum. Skólarnir ná að reka grunndeildir þar sem þeir geta 
safnað  saman nemendum í mismunandi greinum í eitt undirbún-
ingsnám. Þegar kemur að framhaldsnámi þá minnka hóparnir, oft 
undir þau lágmarksviðmið sem skólum eru sett. 

Í greininni í Morgunblaðinu er talað við þá Guðmund S. Sveins-
son, framkvæmdastjóra Héðins, og Bjarna Thoroddsen, fram-
kvæmdastjóra Framtaks-Stálsmiðju. Báðir telja að um langan tíma 
hafi vantað fólk og ætla að eftirspurnin eftir málmiðnaðarmönn-
um eigi bara eftir að aukast. Einnig er talað við Ingólf Sverrisson, 
forstöðumann málm- og véltæknisviðs Samtaka iðnaðarins. Hann 
segir horfur í málmiðnaði mjög góðar. Í dag starfa á fimmta þúsund 
manns í málmiðnaði og mögulega mætti bæta við 1000 til 2000 
mönnum strax. Ingólfur hvetur ungt fólk til að skoða málm- og vél-
tækniiðnaðinn. Þar vantar fagfólk og gerði það jafnvel í kreppunni. 
Málmiðnaður lenti ekki í þeirri lægð sem byggingariðnaðurinn gekk 
í gegnum eftir efnahagshrunið. Þvert á móti sé verkefnastaðan 
góð og útlitið bjart.

Höfundar: Guðni Gunnarsson og Halldór Arnar Guðmundsson, 
starfsmenn Kjara- og menntasviðs VM



Lítil nýliðun í stétt málmiðnaðarmanna hér á landi hefur leitt 
til þess að fyrirtæki eiga erfitt með að fá til sín menntaða fag-
menn. Eitt af því sem getur haft áhrif í baráttu fyrirtækja um 
hæfasta fólkið er góð starfsmannaaðstaða. Tímarit VM kynnti 
sér fyrirtæki í málmiðnaði sem leggur mikið upp úr fyrirmyndar- 
aðstöðu fyrir starfsmenn.

Málmiðnaðarfyrirtækið Hamar rekur fimm starfsstöðvar 
víðs vegar um landið þar sem starfa um 100 manns í heildina. 
Verkefni fyrirtækisins eru af ýmsum toga en stærstur hluti 
þeirra snýst um þjónustu við fiskiskipaflotann og stóriðju. Fyr-
irtækið byggir nú 1400 fermetra vélaverkstæði á Grundartanga  
þar sem 400 fermetrar af húsnæðinu fara í starfsmannaað-
stöðu. 

„Við hönnun á vélaverkstæði okkar á Grundartanga var lögð 
rík áhersla á að starfsfólk fengi að koma að tillögum um hönn-
unarútfærslur. Því óskuðum við eftir ábendingum starfsfólks 
og fengum fjöldann allan af ábendingum sem síðan voru rædd-
ar á rýnisfundum. Afraksturinn er vinnuumhverfi og starfs-
mannaaðstaða eins og best verður á kosið,“ segir Kári Pálsson, 
annar eigandi Hamars, og bendir á að starfsmenn fyrirtækisins 
á Grundartanga muni meðal annars hafa aðgang að gufubaði og 
heitum potti. 

„Það hefur verið erfitt að fá iðnmenntað fólk og við teljum að 
með bættri ímynd greinarinnar sé hægt að laða að fleiri áhuga-
sama nemendur sem á endanum bætast í stéttina. Við sjáum 
þessa nýju byggingu okkar sem framlag til þess að hækka við-
miðið á íslenskum vélaverkstæðum,“ segir Kári.

Hann bendir á að Hamar sé ekki eina fyrirtækið sem hefur 
tekið sig á í þessum málum og fagnar því að önnur sambærileg 
fyrirtæki séu að bæta starfsmannaaðstöður sínar. „Við gerum 
kröfur til okkar starfsmanna og ætlumst til þess að þeir geri 
kröfur á móti. Oftast eru það bestu starfsmennirnir sem láta í 
sér heyra.“ 

Að sögn Kára stefnir Hamar að því að opna nýja verkstæð-
ið þann 1. apríl og býst hann við skemmtilegum degi. „Ham-
ar er ungt og orkumikið fyrirtæki og markmið starfsmanna er 
að hafa gaman í vinnunni og vera stolt af því sem við gerum. 
Nýja verkstæðið mun án efa hjálpa okkur enn frekar að ná þeim 
markmiðum.“ 

400 fermetra starfsmannaaðstaða
VM heimsótti Hamar sem rekur fimm starfsstöðvar víðs vegar um landið:
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Veiði- og útilegukortið 2012

Félagsmenn VM geta nú fengið kortin á skrifstofu félagsins. 

Félagsmönnum býðst kortið á sama verði og í fyrra, eða  

Útilegukortið á 8.500 kr.  og Veiðikortið á 3.000 kr.

eftirtaldir hlutu námsstyrk í vél- og málmtæknigreinum vorið 2012 
n Ásmundur kristjánsson, Verkmenntaskólinn á akureyri
n arnar Þór Hansen, Verkmenntaskólinn á akureyri
n jón Geir sveinsson, Verkmenntaskólinn á akureyri
n Hilmar smári Birgisson, Verkmenntaskólinn á akureyri
n Guðjón Ingi Eide sævarsson, Verkmenntaskólinn á akureyri
n Daníel Halldórsson, Verkmenntaskólinn á akureyri
n Guðbrandur T.s. Thoroddsen, Verkmenntaskólinn á akureyri
n Bjarni Þór Guðmundsson, Verkmenntaskólinn á akureyri
n svanhildur B. Pétursdóttir, Verkmenntaskólinn á akureyri
n axel sveinbjörnsson, Tækniskólinn /Véltækniskólinn

n Brynjar Tómasson, Tækniskólinn /Véltækniskólinn
n óskar Pétursson, Tækniskólinn /Véltækniskólinn
n lúðvík Friðrik ægisson, , Tækniskólinn /Véltækniskólinn
n jón Guðni Pálmason, Tækniskólinn/Véltækniskólinn
n Hjörtur Björn Björnsson, Tækniskólinn /Véltækniskólinn
n jóhann sædal svavarsson, Tækniskólinn /Véltækniskólinn
n Valgerður Á. kristjánsd., Fjölbrautaskóli Vesturl. á akranesi
n Ásta M. stefánsdóttir, Fjölbrautaskóli Vesturlands á akranesi
n Guðmundur ragnar lárusson, Iðnskólinn í Hafnarfirði
n karl r. Freysteinsson, Fjölbrautarskóli norðurlands vestra

Innlit í járnsmiðju óðins
Járnsmiðja Óðins hóf starfsemi árið 1986 og hefur verið til húsa 
á Smiðjuvegi 4b síðan um aldamót. Starfsmaður VM fór nýlega 
í heimsókn á vinnustaðinn og fékk að kynnast starfsemi fyrir-
tækisins.

„Hér vinna átta manns við sérsmíði og viðhaldsverkefni fyr-
ir hina ýmsu aðila og við vinnum bæði fyrir fyrirtæki og heim-
ili við margvísleg sérverkefni,“ segir Daníel Óðinsson, fram-
kvæmdastjóri Járnsmiðju Óðins. 

Að hans sögn hefur fyrirtækið tekið breytingum á undan-
förnum árum með því að færa sig vísvitandi frá verkum tengd-
um stóriðju og yfir í sérhæfðari sérsmíði. „Við vinnum mikið með 
arkitektum og hönnuðum við að leysa verkefni fyrir viðskipta-
vini sem eru eins og áður segir bæði heimili og fyrirtæki.“ 

Þessa stundina eru starfsmenn fyrirtækisins að vinna 
skemmtilegt verkefni fyrir listasafnið á Akureyri við að smíða 
listaverk eftir Kristinn Hrafnsson, listamann.

Aðspurður um verkefnastöðuna segir Daníel að s.l. desemb-
er hafi fyrirtækið þurft að vísa viðskiptavinum frá vegna þess 
hversu mikið var að gera. „Staðan var sú að ég hefði geta rek-
ið annað verkstæði með sama fjölda starfsmanna og samt haft 
nóg að gera. Eftir áramót róaðist ástandið örlítið en nú skynjar 
maður að það er komið vor í fólk og margir farnir að huga að end-
urbótum og framkvæmdum. Við sjáum því fram á að þurfa að 
flytja í stærra húsnæði og fjölga starfsmönnum. Hins vegar er 

erfitt að fá góða iðnaðarmenn og við höfum því verið í vandræð-
um með að fjölga starfsmönnum,“ segir hann. 

„Því væri tilvalið að nýta þessa heimsókn ykkar VM manna 
til að auglýsa eftir góðum mönnum sem vilja vinna við fjöl-
breytta sérsmíði. Á heimasíðu okkar er hægt að skoða fram-
leiðslu fyrirtækisins og þar sést hvað íslenskur iðnaður er öfl-
ugur og hvað við höfum að skipa hæfum iðnaðarmönnum,“ 
segir Daníel að lokum. 

Ætla að flytja í stærra húsnæði og fjölga starfsmönnum:

FélAGSMeNN ATHuGið!
Miklar endurbætur hafa verið gerðar í orlofshúsum 
félagsins víða um land. Göngum vel um og látum vita 
strax ef eitthvað skemmist eða þarfnast lagfæringar. 
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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.

Vélsmiðjan og Mjölnir

Slippurinn Akureyri ehf.  DNG  Naustatanga 2  600 Akureyri 
Sími: 460 2900  Fax: 460 2901  www.slipp.is  www.dng.is 

DNG alsjálfvirka handfæravindan 
hefur fyrir löngu sannað yfirburði 
sína á sínu sviði.  Vindan 
er íslensk gæðaframleiðsla  og er 
framleidd, seld og þjónustuð frá 
okkur.   Nánar á www.dng.is  
      

 

ÖLL ALMENN SKIPAÞJÓNUSTA 
     

 Stálsmíði 
 Vélvirkjun 
 Háþrýstiþvottur og málun 
 Sandblástur 
 Vinnslubúnaður 
 Trésmíði 
 Skrúfuviðgerðir 
 Vatnsskurðarvél 

t
Sími 7 700 895

blikkmot@blikkmot.is

Tímarit VM birti í síðasta tölublaði annan hluta af 
þremur af frásögn Magnúsar Hagalínssonar úr véla-
rúminu. Magnús eyddi bernskuárunum á Dýrafirði og 
hóf síðan nám í vélvirkjun hjá Guðmundi J. Sigurðssyni 
á Þingeyri árið 1949. Að því námi loknu lá leiðin í Vél-
skóla Íslands en þaðan útskrifaðist Magnús árið 1957. 
Eftir stuttan tíma á farskipum snéri hann sér alfarið 
að síldarskipum og togurum. Hér birtist þriðji og síð-
asti hluti frásagnar Magnúsar.

„Ég var vélstjóri á Akurey í rúm tvö ár og sumarið 
sextíu og sex vorum við á norðurslóðum í kringum Jan 
Mayen. Þar var oft mikil síld, sem var mokað upp og farið með til 
Íslands, en seinni hluta sumars komu síldarflutningaskip á miðin 
með flotanum til að fækka siglingum heim. Eitt af þessum skip-
um var danskt, milli þrjú og fjögur þúsund tonn, og í einni hrot-
unni þarna við eyjuna myndaðist biðröð af skipum við danska 
skipið. Við á Akurey vorum þriðja skipið í röðinni eftir losun og 
þegar losunin var um það bil hálfnuð þá stoppaði löndunardæl-
an í þessu danska skipi. Það gat svo sem skeð svo við fórum bara 
í kaffi og smók. En að klukkutíma liðnum fórum við að ókyrrast. 
Og síðan liðu tveir tímar með meira kaffi og sígarettum. 

Nema svo kemur orðsendingin yfir lunninguna frá þeim 
danska um að þetta sé alvarleg bilun og þá urðum við að fara frá 
og hætta löndun. Þetta var rosalegt og bara mátti ekki gerast og 
við fórum allir inn í borðsal og réðum ráðum okkar því lestin var 

hálffull af sjó. Þegar ég kom inn í borðsalinn þá var öll 
skipshöfnin þar og þeir búnir að samþykkja áskorun á mig um 
að fara um borð í það danska og skoða vélabúnaðinn um borð. 
Mig setti hljóðan en svo tók ég ákvörðun og valdi mér lykla í 
bakpoka og fór upp kaðalstigann og framundir hvalbak. 

Þegar ég kom um borð sá ég að þar sem vélin var sem dreif 
dæluna var olíutankur upp á síðu og ekkert glas á honum. Þarna 
kom ástæðan, vélin var olíulaus, en þeir voru búnir að fylla 
hann aftur og þá var þeirra þekking á þrotum. Ég gekk á öll 
spíssarörin og keyrði vélina á lofti og lofttæmdi allt. Og vélin var 
komin í gang hálftíma síðar. Ég fór svo aftur sömu leið til baka 
frá vélinni og niður kaðalstigann í mitt skip. Skipsverjarnir á því 
danska komu einn og einn fram yfir brúarhornið og litu ekki yfir 
lunninguna. Löndunin byrjaði aftur og þeir sem biðu komust að 
og við fórum beint á miðin.“

Sögur úr vélarúminu
Magnús Hagalínsson segir sögur frá síldarárunum:

Magnús 
Hagalínsson

Þegar ég kom um borð sá ég að þar 
sem vélin var sem dreif dæluna 
var olíutankur upp á síðu og 

ekkert glas á honum. Þarna kom 
ástæðan, vélin var olíulaus, en þeir voru 
búnir að fylla hann aftur og þá var þeirra 
þekking á þrotum. 
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Mynd: MagnuS FRödeRbeRg/noRden.oRg

Golfmót VM verður haldið á Keilisvellinum 
10. ágúst.  Ræst verður frá kl.  12 -14.
Skráning verður auglýst síðar.
Endilega takið daginn frá....

GolFMóT VM

ert þú búin/n 
að kjósa?
Nú stendur yfir allsherjaratkvæðagreiðsla vegna  

stjórnarkjörs VM, þar sem kosið er um röðun 16  

frambjóðenda í stjórn og varastjórn félagsins.

Kosningin er rafræn. Upplýsingar um framkvæmd  

ásamt kynningum á frambjóðendum er á heimasíðu  

VM – www.vm.is. 

Félagsmönnum á kjörskrá var sent bréf með aðgangsorði. 

Ef þú hefur ekki fengið slíkt bréf (eða glatað því) getur þú 

sent fyrirspurn á vm@vm.is, ásamt upplýsingum um nafn 

og kennitölu.

Fyrirtækið outcome, sem sér um rafrænu kosninguna, 

mun þá senda viðkomandi aðgangsorðið. Einungis er hægt 

að nota hvert aðgangsorð einu sinni.
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Rekstur VM 2011
Efni skýrslunnar er flokkað eftir helstu málefnum og stiklað á 
stóru í máli og myndum frá síðasta aðalfundi sem haldinn var 
á Grand Hótel Reykjavík  þann 26.mars 2011 fram að aðalfundi 
14.apríl 2012.

Tölulegar upplýsingar eru miðaðar við starfsárið 2011 en 
efnisatriði eru miðuð við tímann milli aðalfunda, þ.e. mars 
2011 til apríl 2012.

Rekstur félagsins gekk vel á árinu 2011 líkt og árið áður. 
Rekstrartekjur aukast um rúm 10% og nema 443,4 millj. kr. að 
teknu tilliti til innleysts söluhagnaðar af sölu fasteigna í eigu 
félagsins.  Félagsgjöldin hækkuðu  um tæpar  21,4 millj. kr. 
milli áranna 2010 og 2011, eða úr 358,1 millj. kr. í 379,5 millj. 
kr. sem jafngildir um 6% hækkun.   Rekstrargjöld  nema  339,9  
millj. kr. og hækka um 7% á milli ára og er hækkunin aðallega 
tengd rekstri orlofshúsa og íbúða vegna gjaldfærðra endur-
bóta og viðhalds.  Laun og launatengd gjöld lækka milli ára 
en aðrir gjaldaliðir breytast óverulega.  Fjáreignatekjur voru  
112,1  millj. kr. og jukust verulega milli ára en góð ávöxtun var 
á stærstum hluta eigna í fjárvörslu og eignastýringu.  Fjárhag-
ur VM er sem fyrr traustur og almennur rekstur félagsins sam-
bærilegur milli ára.

Í ársreikningi ársins 2011 er upplýst um raunávöxtun sjóða 
félagsins.

Á árinu fjárfesti félagið í fasteignum fyrir rúmlega 150 millj. 
kr. sem eykur enn frekar á möguleika til þjónustu við félags-
menn. 

Rekstrarafgangur varð á rekstri félags- sjúkra-  og fræðslu-
sjóðs, en orlofssjóður er með talsvert rekstrartap  sem fyrr 
vegna endurbóta í orlofshúsunum sem eru að mestu gjald-
færðar.

Félagið átti um síðustu áramót 2.098 millj. kr. í bókfærðum 
eignum.  Félagið hafði um 1.489 millj.kr. í fjárvörslu og eign-
astýringu hjá Arion banka og Íslandsbanka.   

Fasteignir félagsins eru Stórhöfði 25 þar sem félagið er með 
starfstöð sína og Borgartún 30 í Reykjavík, sem félagið leigir 
Norðuráli undir aðalskrifstofur, auk geymsluaðstöðu í Akral-
ind 1 sem félagið á með öðrum stéttarfélögum. Eignarhluta VM 
hefur verið breytt og hann minnkaður í Skipagötu 14, Akur-
eyri. Einnig á félagið 5 íbúðir í Reykjavík, þar af er ein ætluð 
sem sjúkraíbúð og er ekki í hefðbundinni leigu,  3 íbúðir á Akur-
eyri og 28 orlofshús. 

Í vor voru gerðar talsverðar lagfæringar í orlofshúsum VM 
á Kirkjubæjarklaustri, Lóni, Úlfsstöðum, Illugastöðum, Syðri–
Reykjum og Svignaskarði. Hitaveitulögn var að hluta til lag-
færð á Laugarvatni, svæðið malbikað og öll húsin máluð í sama 
lit. Einnig var gert við hellulagnir og pallar á húsum 2 og 3 lag-
færðir. Tjaldsvæðum var fjölgað á svæðinu og er öll aðstaða 
eins og sundlaug, púttvöllur, minigolf og rafmagn innifalið í 
leiguverði. Félagið seldi á árinu íbúðina í Sólheimum og festi 
kaup á 4 íbúðum í Mánatúni. Íbúðirnar voru afhentar í desemb-
er og var ein íbúðin strax tekin í notkun og hinar svo um miðjan 
janúar 2012. Á Akureyri var R- íbúðin tekin í gegn svo nú hafa 
allar íbúðirnar þar fengið andlitslyftingu. Einnig var þakið á 
húsinu endurnýjað og um leið byggt yfir svalir á efri hæð.

Áfram verður haldið að endurbæta orlofshús félagsins árið 
2012 og talsverðum fjármunum verður varið til þess. 

Guðni Gunnarsson hóf störf hjá félaginu á kjara- og mennta-

sviði og Ólöf Lilja Stefánsdóttir fór í hálft starf. Sameinaði líf-
eyrissjóðurinn tók við allri innheimtu félagsgjalda á árinu en 
hafði verið með innheimtu vegna félagsmanna í landi. Fest 
voru kaup á nýju skjalastjórnunarkerfi og verktaki ráðinn í að 
fara yfir gömul skjöl og koma öllu frá Félagi járniðnaðarmanna 
og Vélstjórafélagi Íslands til þjóðskjalasafnsins. Sú vinna hef-
ur gengið mjög vel.  Með þessu má segja að endurskipurlagn-
ingu á skrifstofu félagsins sé lokið þó alltaf sé hægt að gera 
betur. Skrifstofa VM á  Akureyri hefur verið opnuð í Skipagötu 
14 og erum við í samstarfi við Félag málmiðnaðarmanna á Ak-
ureyri. Skrifstofan verður opin einn dag í mánuði til að byrja 
með og fer starfsmaður frá skrifstofunni í Reykjavík á staðinn. 
Það er von okkar að félagsmenn á Norðurlandi verði duglegir 
að nýta sér þessa þjónustu.

Reikningar VM, endurskoðaðir af Ernst & Young, verða 
lagðir fram á aðalfundinum 14. apríl 2012.

launagreiðendur 
Fjöldi launagreiðenda sem skiluðu iðgjöldum til félagsins árið 
2011 voru 752 og er það fækkun um 2 frá árinu 2010.
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Félagsgjöld
Félagsgjöld eru 0,8% af tekjum, fóru úr tæpum 137 
milljónum 2010 í rúmlega 144 milljónir árið 2011.

22 Ársskýrsla 2011  

Kjarasamningar hafa verið aðalverkefni félagsins frá síðasta aðal-
fundi og hefur mikill tími farið í þá, vegna fjölda kjarasamninga sem 
VM er með. Ekki hefur tekist að ljúka öllum kjarasamningunum og eru 
samningar sjómanna enn lausir. Félagið tók þátt í samræmdri launa-
stefnu aðila vinnumarkaðarins og flestar launahækkanir okkar félags-
manna tóku mið af þeim launahækkunum sem þar var samið um, þó 
tekist hafi að framkalla meiri hækkanir í nokkrum sérkjarasamning-
um. Mín skoðun er sú að aðferðafræði samræmdrar launastefnu þurfi 
að endurskoða eftir fengna reynslu okkar félagsmanna í undanförn-
um kjarasamningum og að tíma hennar sé lokið eins og hún hefur ver-
ið framkvæmd.

Félagið er grunnurinn að því að okkur farnist vel og við sköpum 
okkur stöðu í kjaramálum okkar félagsmanna.  Sú þjónusta sem félagið er að sinna við félagsmenn 
þarf að vera góð, enda á allur reksturinn að byggjast á þeim sjónarmiðum að við séum þjónustuað-
ili fyrir félagsmenn.

Reksturinn er kominn í fastar skorður og með nýjum starfsmanni á kjara- og menntasviði á að 
auka þjónustuna. Við höfum verið að tengja okkur betur við landsbyggðina og því verður haldið 
áfram.

Það hafa margir góðir hlutir verið í gangi og lagður grunnur að öðrum verkefnum, sem eru að 
koma  hægt og rólega í ljós og munu halda áfram að birtast félagsmönnum á komandi árum.

Orlofsmálin hafa verið tekin föstum tökum og mörkuð stefna í þeim. Það er mikil ánægja hjá 
félagsmönnum með þau miklu umskipti sem orðið hafa á orlofshúsunum og því átaki mun ljúka á 
þessu ári að endurbæta húsin og aðstöðuna. Áfram verður svo haldið að tryggja það að orlofshús 
félagsins séu alltaf í fremstu röð. Á næsta aðalfundi verða kynntar hugmyndir að framtíðarskipu-
lagi á tjaldsvæði félagsins á Laugarvatni, á svæði sem við leigðum af Ungmennafélagi Laugdæla.

Nýju íbúðirnar í Reykjavík sem keyptar voru á síðasta ári eru félaginu til sóma og munu bæta 
aðstöðu okkar félagsmanna sem þurfa að sinna erindum á höfuðborgarsvæðinu. Ein af íbúðunum 
mun hafa forgang fyrir félagsmenn sem þurfa að koma vegna veikinda eða slysa, en eins og allir 
vita hefur heilbrigðisþjónusta verið skorin mikið niður á landsbyggðinni.

sjúkrasjóður hefur verið að bæta réttindi félagsmanna. Réttindi eldri félagsmanna voru aukin 
á árinu og í nóvember sl. voru dagpeningar hækkaðir um 100.000 kr. auk þess sem tannlækning-
um var bætt við inn í læknisaðgerðir. Tryggingafræðileg úttekt verður gerð á framtíðarskuldbind-
ingum sjúkrasjóðs á árinu eins og lög kveða á um. Ef fer sem horfir og með breyttum áherslum í 
rekstri og fjármálum félagsins mun sjóðurinn væntanlega geta hækkað dagpeningana enn meira 
á þessu ári. Hafin er vinna í að breyta fyrirkomulagi og áherslum fræðslusjóðs og mun sú vinna 
væntanlega auka réttindi félagsmanna til endurmenntunarstyrkja. Hvernig félagið getur ýtt 
frekar undir það að styrkirnir séu nýttir er verkefni sem þarf að leggjast yfir og finna lausn á.

Kynnt hefur verið metnaðarfull framkvæmdaáætlun um að fara strax í að undirbúa endurnýj-
un kjarasamninga 2014. Með þeirri vinnu getum við skilgreint stöðu okkar betur og kallað fram 
það sem félagsmenn VM vilja leggja áherslu á, hverju við ætlum að breyta og berjast fyrir á okkar 
forsendum í komandi framtíð. Að mínu viti er þetta verkefni grundvöllur fyrir því að við náum ár-
angri í að lagfæra kjörin. Það er líka trú mín að með þessu verkefni náum við að auka tengsl félags-
manna og um leið að byggja upp öflugra trúnaðarmanna- og tengiliðakerfi hjá félaginu og gera 
það mjög virkt.

Það er ánægjulegt að geta skrifað svona ávarp í því árferði sem við erum í, en eins og kemur 
fram í því þá gengur vel hjá okkur að leggja grunninn að því að gera VM að öflugu fag- og stéttar-
félagi. 

Kveðja,
Guðmundur Ragnarsson  

formaður VM
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Skipting félagsmanna eftir svæðum
Á meðfylgjandi mynd má sjá dreifingu félagsmanna VM yfir 
landið. Eins og sjá má er mestur fjöldi félagsmanna á Stór-
Reykjavíkursvæðinu. Engu að síður eru félagsmenn í VM alls 
staðar á landinu.

Félagsmenn sem starfa erlendis
Reglur um greiðslur félagsmanna sem starfa erlendis (hjá er-
lendum fyrirtækjum) en vilja greiða í félagið og halda réttindum 
sínum.

Réttindi:
Sjúkrasjóður: Gegn framvísun læknisvottorðs um óvinnufærni 
á viðkomandi rétt á dagpeningum sem nema 90% af viðmiðun-
artekjum, að hámarki 540. þús á mánuði, í allt að 6 mánuði.

orlofssjóður: Viðkomandi safnar punktum og geta leigt or-
lofshús.
   
Félagssjóður: Með greiðslum í félagssjóð öðlast viðkomandi 
sömu réttindi og aðrir félagsmenn í fræðslusjóði VM. Félagið 
getur ekki samið fyrir viðkomandi eða veitt t.d. lögfræðiað-
stoð við innheimtu launa erlendis. Félagið mun aftur á móti 
veita ráðgjöf og leita upplýsinga er varða málefni viðkomandi 
innanlands og eftir getu erlendis.

Ákvörðun viðmiðunarlauna
Við ákvörðun um greiðslur á að miða við raunhæfar bætur 
úr sjúkrasjóði. Til að ná hámarks bótum þarf viðkomandi að 
greiða af kr. 500.000 mánaðarlaunum.

Miðað við 500.000 kr. mánaðartekjur verða greiðslur: 

Félagsgjald 0,80% 4.000

Sjúkrasjóður 1,00% 5.000

Orlofssjóður 0,25% 1.250

Samtals: 2,05% 10.250

Lágmarks viðmiðunarlaun eru kr. 400.000 en það eru u.þ.b. 
meðallaun málmiðnaðarmanns sem vinnur 49 tíma á viku. Bæt-
ur úr sjúkrasjóði m.v. þá upphæð verða kr. 360.000 á mánuði.

Það er mikilvægt að þeir sem nýta sér þessa þjónustu fylg-
ist með breytingum á dagpeningum sjúkrasjóðs og hækka 
greiðslur sínar samkvæmt því. 

Vísitala launa 2011
Laun á íslenskum vinnumarkaði hækkuðu um 6,7% milli ár-
anna 2010 og 2011 samkvæmt ársmeðaltali vísitölu launa. Þá 
hækkuðu laun á almennum vinnumarkaði um 7,6% að með-
altali en laun opinberra starfsmanna um 4,4%. Á almennum 
vinnumarkaði hækkuðu laun sérfræðinga mest á milli ára eða 
um 8,9% en laun iðnaðarmanna hækkuðu minnst eða um 
6,2%. Á sama tímabili var hækkun launa eftir atvinnugrein-
um á bilinu 4,7% til 10,0%. Mest hækkuðu laun í fjármálaþjón-
ustu, lífeyrissjóðum og vátryggingum en minnst í byggingar-
starfsemi og mannvirkjagerð. Vísitala launa endurspeglar 
þróun reglulegra launa og er gefin út ársfjórðungslega.

Kjarasamningar á árinu 2011
Í kjarasamningi milli aðildarfélaga Alþýðusambands Íslands og 
Samtaka atvinnulífsins, sem undirritaður var 5. maí 2011, var 
kveðið á um almenna hækkun launataxta um 4,25% hinn 1. 
júní og krónutöluhækkanir á lægstu laun. Auk þess var kveð-
ið á um 50.000 króna eingreiðslu til útborgunar í maí 2011. 
Þá var greitt út sérstakt 10.000 króna álag á orlofsuppbót og 
15.000 króna álag á desemberuppbót.

Í kjarasamningum fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, 
við stærstu stéttarfélög opinberra starfsmanna, sem undir-
ritaðir voru í lok maí og byrjun júní, var kveðið á um almenna 
hækkun launataxta um 4,25% hinn 1. júní. Auk þess var kveð-
ið á um sérstaka 50.000 króna eingreiðslu til útborgunar í júní 
2011. Þá var greitt út sérstakt 10.000 króna álag á orlofsupp-
bót og 15.000 króna álag á desemberuppbót.

Í kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga við 
stéttarfélög opinberra starfsmanna, sem undirritaðir voru 
í lok maí og byrjun júní, var kveðið á um almenna hækkun 
launataxta um 4,25% í júní og júlí. Auk þess var kveðið á 
um sérstaka 50.000 kóna eingreiðslu til útborgunar ýmist í 
júní eða júlí 2011. Áhrifa þessara eingreiðslna gætir í vísitölu 
launa.

Fjöldi félagsmanna og skipting þeirra
Árið 2011 greiddu alls 3088 einstaklingar félagsgöld til VM. Nýir félagsmenn voru 143.
Skipting milli kynja er 3.061 karlar og 27 konur.
Skráðir félagsmenn sem hættir eru störfum eru 622 og menn sem greiddu lágagjaldið árið 2011 
voru 37. 
Atvinnulausir félagsmenn voru 107  í mars sl. eða 3,4% og hefur þeim fækkað frá fyrra ári en þá var atvinnuleysið 4,5%.
Um síðustu áramót voru 58 einstaklingar skráðir sem aukafélagar.
Félagsmenn VM eru því tæplega 3800, fullgreiðandi félagsmönnum hefur fjölgað lítillega og konum hefur fjölgað um 6 eða úr 21 í 27.

skipting félagsmanna  
eftir svæðum

  austurland      Norðurland      Vesturland og Vestfirðir 
  Höfuðborgarsvæðið      suðurland og reykjanes

14%

9%

64%

6%

8%

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Austurland 218 5,82%

Norðurland 299 7,98%

Vesturland og Vestfirðir 326 8,70%

Höfuðborgarsvæðið 2389 63,76%

Suðurland og Reykjanes 515 13,74 

Samtals:  3747 100,00%
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2010 2011

skipting félagsmanna eftir störfum árið 2009 og  2010

  Fiskiskip      Farskip      landmenn   Fiskiskip      Farskip      landmenn 

19%
20%

78% 77%

3% 4%

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 567 18,99%

Farskip 101 3,38%

Landmenn 2318 77,63% 

Samtals:  2986 100,00%

Félagsmenn Fjöldi Hlutfall af fjölda

Fiskiskip 607 19,66%

Farskip 109 3,53%

Landmenn 2372 76,81% 

Samtals:  3088 100,00%

Á þessum myndum er borið saman á milli ára hlutfall þeirra félagsmanna sem vinna í landi og á sjó. 
Eins og sést er hlutfallið svipað og í fyrra, um 77% félagsmanna starfa í landi og um 23% starfa á sjó. 

af þeim sem starfa á sjó eru u.þ.b. 15% á farskipum og 84% á fiskiskipum.
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Viðburðadagatal
2011 

26. mars Aðalfundur VM

1. apríl Fundur með trúnaðarmönnum VM

7. maí Þing um lífeyrissjóði

1. maí 1. maí kaffi.

11. maí Félagsfundur vegna kjarasamnings í Reykjavík

17. maí  Félagsfundur vegna kjarasamnings á Selfossi

18 maí Félagsfundur vegna kjarasamnings á Akureyri

19. maí Félagsfundur vegna kjarasamnings á Reyðarfirði

3. júní Golfmót VM

23. júní Sumarferð eldri félagsmanna VM

12.október Stjórn, varastjórn og fulltrúaráð VM 

27. desember Félagsfundur á Hornafirði og Reyðarfirði

28. desember Félagsfundur á Akureyri og Grundarfirði

29. desember Félagsfundur í Reykjavík fyrir sjómenn

30. desember Félagsfundur á Ísafirði

2012 

2. janúar  Félagsfundur í Vestmannaeyjum

13. janúar Fundur með trúnaðarmönnum og tengiliðum

17. janúar Stjórn, varastjórn og fulltrúaráð VM

Félagsstarf
Fulltrúaráð
Tveir fundir voru haldnir í fulltrúaráði VM, sá fyrri 12. október 
2011 þar sem farið var yfir stöðu kjaramála og kynntar fyrir-
hugaðar kjarraráðstefnur félagsins fram að endurnýjun kjara-
samninga 2014. Með þeirri vinnu á að fara inn á nýjar leiðir í 
að marka stefnu og skilgreina kjarasamninga ólíkra hópa inn-
an félagsins. Félagið verði búið að marka framtíðarstefnu og á 
hvaða forsendum félagið ætlar að koma að þeirri samningagerð. 
Með markvissri undirbúningsvinnu verði það öllum ljóst hvert 
við stefnum og þá munum við ekki sogast inn í aðferðafræði 
við endurgerð kjarasamninganna sem er félagsmönnum ekki 
ásættanleg. Farið var yfir endurskipulagningu á rekstri skrif-
stofu félagsins og málefni trúnaðarmanna rædd. Efling trún-
aðarmanna og tengiliða félagsins mun haldast í hendur við þá 
undirbúningsvinnu sem fyrirhuguð er varðandi kjarasamninga 
eins áður var rætt.

Farið var yfir verkefnastöðu í orlofshúsum og íbúðarkaupin 
í Reykjavík auk annarra mála.  

Seinni fundurinn var haldinn 17. janúar 2012 vegna endur-
skoðunar á forsendum kjarasamninga  20. janúar sl.

Talsverðar umræður urðu um máttleysi verkalýðshreyfing-

arinnar í að sýna mátt sinn í öllu því umróti sem í gangi hefur 
verið frá hruni, fundarmenn lýstu yfir óánægju með að ekkert 
sé gert til að þrýsta á stjórnvöld í mörgum mikilvægum málum 
sem snúa að hagsmunum almenns launafólks.

Niðurstaða fundarins var að ekki væru forsendur til að 
segja upp kjarasamningum vegna forsendubrests. Á þessa 
mikilvægu fundi í stjórnun félagsins var mjög léleg mæting 
og verður það að teljast áhyggjuefni þar sem á fundunum er 
oft verið er að fjalla um mikilvæg málefni félagsmanna og 
félagsins. Það er full ástæða að koma því á  framfæri við þá 
sem eru að bjóða sig fram í trúnaðarstörf fyrir félagið að því 
fylgir ábyrgð þegar boðað er til fundar til að taka ákvarðanir 
um mikilvæg málefni. 

Fulltrúaráð VM skipuðu frá aðalfundi 2010  
til aðalfundar 2012

1. Ásgeir Sverrisson, Marel

2. Brynjar Viggósson, Björgun ehf.

3. Gunnar I. Leifsson, Faxaflóahafnir

4. Halldór Arnar Guðmundsson, VM

5. Helgi Jóhannsson, Ísfell ehf.

6. Jóhann Pétur Gíslason, Síldarvinnslan 

7. Jóhannes B. Birgisson, Baader Íslandi 

8. Jón Bjarni Guðmundsson, Marel

9. Kristinn S. Jóhannsson, Eimskip 

10. Ómar Ari Ómarsson, Össur 

11. Óskar Gunnarsson, Orkuveita Reykjavíkur

12. Sigmar Örn Sigþórsson, HS Orka hf. 

13. Sigurður Kristinsson, OR 

14. Stefán Sigurðsson, HS Orka hf.

15. Sveinbjörn Már Birgisson, Vélsmiðja Suðurlands

16. Valdimar Jóhannsson, Eimskip

17. Vignir Eyþórsson, VM

18. Þorsteinn Arthúrsson, Actavis 

Starfsnefndir VM
Fagnefnd Sjómanna
Tveir fundir voru í fagnefnd sjómanna og mörg mál þar til um-
ræðu sem snúa að málefnum vélstjóra á sjó. ýmislegt hefur 
verið að gerast í mönnunar- og undanþágumálum í rétta átt 
fyrir félagsmenn. Kjarasamningar eru lausir hjá fiskimönnum 
og ekki hefur verið formlega gengið frá texta kjarasamnings 
farmanna. Málefni eins og sjómannaafslátturinn liggja niðri á 
meðan engar viðræður eru í gangi og stjórnvöld telja sig ekki 
þurfa að hafa samskipti við okkur um hann. Endurskoðun á 
lögum um stjórn fiskveiða hafa verið í undarlegu ferli undan-
farin ár og aðkoma félags eins og VM mjög takmörkuð eða rétt-
ara sagt engin eftir
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Útgáfu og kynningarmál
Mikilvægasti þáttur í upplýsingamiðlun til félagsmanna eru 
gæði upplýsinganna þannig að félagsmenn séu stöðugt upp-
lýstir og minntir á réttindi sín. Einnig að minna félagsmenn 
stöðugt á að félagið samanstendur af þeim og hvernig þeir 
geta haft áhrif og mótað starf félagsins með þátttöku sinni. 
VM gaf út 4 tímarit á árinu, en útgáfa tímaritanna er í hönd-
um Goggs ehf. Samstarfið við Gogg hefur gengið mjög vel og 
almenn ánægja er með tímaritið.

VM.iS
Á félagavefnum  er hægt að skoða allar upplýsingar um 
greiðslur félagsgjalda og greiðslur sem félagsmaður hefur 
fengið úr sjóðum félagsins. 

Hægt er að skoða punktastöðu og laus orlofshús í rauntíma 
og panta og greiða orlofshús með kreditkorti á vefnum allan 
sólahringinn.

Upplýsingar á heimasíðu eru uppfærðar að einhverju leyti 
a.m.k. einu sinni á dag. 

Verið er að hanna nýja heimasíðu og hefur það gengið hæg-
ar en gert var ráð fyrir, en nýja síðan mun líta dagsins ljós með 
vorinu.

Kannanir 
Á aðalfundi VM þann 26. mars 2011 var samþykkt tillaga þess 
efnis að félagið kannaði viðhorf félagsmanna til aðildar félags-
ins að Alþýðusambandi Íslands. Könnunin var framkvæmd 
dagana 19. desember 2011 til 15. janúar 2012. 

Í könnuninni voru félagsmenn spurðir hvort þeir væru 
hlynntir aðild VM að ASÍ og þeim jafnframt gefinn kostur á að  
svara með já, nei eða að skila auðu. Úrtakið var 3450 félags-
menn og tóku 450, eða 13,04%, þátt í könnuninni. Af þessum 
450 skiluðu 24, eða 5,33%, auðu. Þeir sem sögðust hlynnt-
ir aðild VM að ASÍ (svöruðu með já) voru 73, eða 16,22%. Þeir 
sem ekki eru hlynntir aðildinni (svöruðu með nei) voru 353, 
eða 78,44%. Fyrirtækið Outcome sá um viðhorfskönnunina 
sem var rafræn.

Kjarakönnun meðal félagsmanna VM sem starfa í landi, 
stóð yfir dagana 18. október til 1. nóvember 2011. Könnunin 
var blanda af net- og símakönnun þar sem þeim sem eru á net-
fangalista félagsins var send könnunin, en hringt í þá sem ekki 
eru á netfangalista og þeim boðið að gefa upp netfang sitt, og 
fá könnunina senda í tölvupósti, eða að svara í síma væru þeir 
ekki með netfang. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá 
um framkvæmd könnunarinnar, sem tók til septemberlauna 
árið 2011.  Alls tóku 570 félagsmenn þátt í kjarakönnuninni, af 
1612, sem gerir um 35% svarhlutfall.

Þátttaka er enn alltof lítil og verður reynt með öllum ráðum 
að ná henni upp í yfir 60%. Kjarakönnunin er eitt mikilvæg-
asta verkfærið fyrir okkur til að vinna eftir við mótun kjara-
stefnu fyrir félagsmenn og vinna raunhæfan samanburð milli 
fyrirtækja.

Stjórn og varastjórn
Árið 2011 var seinna stjórnarár þeirrar stjórnar sem lætur af 
stöfum á aðalfundi 2012.

Stjórn félagsins hélt 11 stjórnarfundi milli aðalfunda.

Í fjölbreyttu félagi eins og VM eru mörg mál sem stjórn 
félagsins þarf að fjalla um og í því ástandi sem samfélagið 
hefur verið í, er mikill hraði á málum loksins þegar þau fara af 
stað og lítill tími gefinn af stjórnvöldum og öðrum til að hægt 
sé að fjalla nægilega vel um þau. Öllum samþykktum frá síð-
asta aðalfundi hefur verið fylgt eftir og lokið.  Lögð hefur verið 
áhersla á uppbyggingu félagsins með bættum rekstri og auk-
inni þjónustu við félagsmenn á öllum sviðum.

Stjórnin hefur verið einhuga um að standa að áframhald-
andi lagfæringum á orlofshúsum félagsins, auk þess sem unn-
ið hefur verið að fyrirhuguðum hugmyndum um aukningu á 
orlofsaðstöðu. 

Guðni Gunnarsson sagði sig úr stjórn þegar hann hóf störf 
á skrifstofu félagsins og Marteinn S. Karlsson kom inn í hans 
stað.

Stjórn VM skipa:
Guðmundur Ragnarsson, formaður
Samúel Ingvason, varaformaður

Aðalmenn: 
• Heimir V. Pálmason, Rammi hf 
• Guðmundur Helgi Þórarinsson, HB Grandi hf 
• Andrés Bjarnason, Landsvirkjun  
• Jón Jóhannsson, Kælismiðjan Frost 
• Guðmundur Sigurvinsson, Gunnvör 
• Sævar Örn Kristjánsson, Landsvirkjun 
• Friðrik Björgvinsson, Vestmannaeyjabær 

Varamenn: 
• Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Marel hf 
• Kristján Kristjánsson, Iðan 
• Gunnar Sk. Gunnarsson, Johan Rönning hf 
• Gylfi Ingvarsson, ÍSAL 
• Trausti Ingólfsson, Samskip
• Marteinn S. Karlsson, Orkuveita Reykjavíkur
• Sigurður I. Sigurgeirsson, Vinnslustöðin
• Guðmundur Smári Guðmundsson, Marel 
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1. maí
VM tók þátt í hátíðahöldunum, kröfugöngu og útifundi á alþjóð-
legum baráttudegi verkafólks 1. maí.  Að útifundi loknum var 
boðið upp á kaffiveitingar í  Gullhömrum og var það að venju 
vel sótt af hálfu félagsmanna. Fyrirhugaðar eru breytingar á 
dagskrá hátíðahaldanna með það markmið að auka þátttöku.

Sumarferð eldri félagsmanna VM
Hin árlega sumarferð eldri félagsmanna VM og maka  var  farin 
fimmtudaginn 23. júní og var  hún með hefðbundnu sniði. Farið 
var  um Snæfellsnes og Dali.

Lagt var  af stað um  kl. 9:00 að morgni frá húsi félagsins að 
Stórhöfða 25 í blíðskaparveðri  og ekið sem leið lá með fyrsta 
stoppi í Borgarnesi en það var einungis stutt stopp. Þaðan var 
haldið áfram að Bjarnarhöfn  þar sem  gömul bændakirkja var 
skoðuð og einnig var framleiðsla á hákarli skoðuð og smökkuð.  

Frá Bjarnarhöfn var ekið til Stykkishólms þar sem  boðið var 
upp á hádegisverð á Hótel Stykkishólmi. Eftir matinn gátu þeir 
sem vildu skoðað kirkjuna á staðnum en hún er nokkuð sér-
stök. 

Frá Stykkishólmi var haldið í átt að Búðardal um svokall-
aða vatnaleið og að Eiríksstöðum og safnið þar skoðað. Frá Ei-
ríksstöðum var ekið að Erpsstöðum þar sem hægt var að skoða 
framleiðslu á t.d. ostum, skyri og ís. Á Erpsstöðum er hægt að 
kaupa framleiðsluvörur búsins.  Frá Erpsstöðum var ekið til 
Reykjavíkur og komið á Stórhöfðann um kl. 20:30 að kvöldi. 

Almenn ánægja var með ferðina og þótti hún takast vel.   

Golfmót VM
Golfmót VM var haldið föstudaginn 3. júní á Keilisvellinum í 
Hafnarfirði. Það voru samtals 21 skráðir til leiks á mótið og var 
að venju endað með því að fá sér gott í gogginn. Því miður setti 
afleitt veður mark sitt á mótið og mætinguna og þegar verst 
lét stóðu þátttakendur í versta vetrarhagléli þegar  hviðurnar 
gengu yfir. 

Golfmót VM hefur fest sig í sessi og er orðinn árlegur við-
burður.

Félagslíf
VM-kaffið stendur alltaf fyrir sínu en fleiri mættu mæta. 
Sigfús Jóhannsson, félagsmaður okkar til margra ára, sér 
um kaffið fyrir VM og er að skila mjög góðu starfi og á 
hrós skilið.
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að störfum sáttanefndarinnar lauk haustið 2010. VM hefur ver-
ið að beita sér í umræðu um verðlagningu á fiski og reyna að 
koma umræðu af stað um fyrirkomulag í verðlagsmálunum. Það 
verða að koma skýringar á miklum verðmun á sömu fisktegund-
um sem veiddar eru hér við land.

lífeyrisnefnd VM 
Ekki þótti tilefni til að halda fund í lífeyrisnefnd félagsins með-
an skýrsla um fjárfestingarstefnu, ákvarðanatöku og lagalegt 
umhverfi lífeyrissjóðanna var í vinnslu. Niðurstaða hennar 
var birt í febrúar síðastliðnum og hafa lífeyrissjóðirnir verið 
með fundi um skýrsluna og sín mál. 

Lífeyrisnefnd félagsins mun hefja störf að nýju og fara yfir 
þau mörgu mál sem fram hafa komið og verður ekki annað séð 
en á henni muni mæða mikið næstu árin við að ræða og fara 
yfir þau fjölmörgu álitamál sem komið hafa upp í umræðunni 
um lífeyrissjóðina og kerfið sjálft og vinna tillögur um mótun 
stefnu VM um lífeyriskerfið og stjórnun þess.

orlofsnefnd VM
Nefndin hélt nokkra fundi og ærin verkefni hafa verið í þeirri 
miklu vinnu sem verið er að framkvæma í endurbótum á orlofs-
húsum félagsins um allt land. Stærstu verkefnunum, sem eru 
endurbætur á orlofshúsunum, mun væntanlega ljúka á þessu 
ári en það verður mikill léttir að vera kominn með fyrirmynda-
raðstöðu fyrir félagsmenn í öllum húsum félagsins. Einnig hef-
ur verið unnið að uppbyggingu og hugmyndavinnu með tjald-
svæðið á Laugavatni. Áætlað er að ljúka þeirri vinnu á árinu, 
þannig að uppbyggingin geti hafist 2013. Þetta er metnaðar-
fullt verkefni enda er það stefna orlofsnefndar að svæðið verði 
flottasta tjaldsvæði landsins. Orlofsnefndin sá um kaup og 
framkvæmdir varðandi íbúðarkaup félagsins sem samþykkt 
voru á aðalfundinum 26. mars 2011. Linda og Áslaug sáu um 
að útbúa íbúðirnar með innanstokksmunum og búnaði og eiga 
hrós skilið fyrir smekklegar og hagkvæmar lausnir, enda eru 
íbúðirnar glæsilegar. Íbúðirnar fóru í útleigu upp úr miðjum 
janúar og mikil ánægja er hjá félagsmönnum með þessa auknu 
þjónustu. 

orlofsnefnd VM

Sævar Örn Kristjánsson, formaður

Guðmundur Ragnarsson

Samúel Ingvason

Guðni Gunnarsson

Jón Jóhannsson

laganefnd VM
Stjórn félagsins ákvað að  koma á starfsnefnd til að fjalla um 
breytingar á lögum félagsins komi tillögur fram um þær. Á 
stjórnarfundi 15. mars sl. voru starfsreglur hennar samþykkt-
ar og skipaðir fulltrúar í nefndina.

skipaðir nefndarmenn laganefndar VM

Jónas Þór Jónasson Lögmaður VM, Formaður

Trausti Ingólfsson Samskip

Vilhjálmur Vilhjálmsson Marel  

Tengiliðir VM
Í endurskipulagningu á rekstri félagsins ákvað stjórn VM að 
breyta fyrirkomulagi  og nafni á umboðsmönnum félagsins. 
Heiti þeirra var breytt úr umboðsmönnum í tengiliði og varð 
breyting á tveimur tengiliðum. Í Vestmannaeyjum hætti Frið-
rik Björgvinsson og Örn Friðriksson tók við.

Á Hornafirði hætti Torfi Friðfinnsson og Sverrir Þórhallsson 
tók við. Félagi þakkar Friðriki og Torfa störf þeirra fyrir félagið. 
Nýr tengiliður Jósef Kjartansson er kominn á Grundarfirði og 
stefnt er að því að fjölga tengiliðum félagsins enn frekar.

VM er með tengiliði í Vestmannaeyjum, Grundarfirði, Höfn, 
Akureyri, Vestfjörðum og í Fjarðabyggð: 

Tengiliðir VM eru:

Grundarfjörður: Jósef Kjartansson

Akureyri: Jón Jóhannsson 

Vestfirðir: Guðmundur Sigurvinsson 

Höfn: Sverrir Þórhallsson

Vestmannaeyjar: Örn Friðriksson

Fjarðabyggð: Óskar Sverrisson

Trúnaðarmenn félagsins og tengiliðir
Félagslegir trúnaðarmenn, öryggistrúnaðarmenn og tengiliðir 
VM á vinnustöðum eru  um 50 talsins.

Trúnaðarmenn á vinnustað eru mikilvægir fyrir VM og gegna 
mikilvægu hlutverki, þar sem vinnustaðurinn er annað heim-
ili starfsmanna. Þeir eru einnig fulltrúar félagsins á vinnustað 
og talsmenn starfsmanna. Á vinnustað koma oft upp miserfið 
mál sem leysa þarf úr. Þá er mikilvægt að tengslin við félagið og 
fyrirtækin séu góð. Félagið hefur hug til þess að trúnaðarmenn 
verði á sem flestum vinnustöðum en það gengur misjafnlega vel 
að koma því í framkvæmd af ýmsum ástæðum. Markviss vinna 
er komin af stað í að byggja upp trúnaðarmannakerfið og munu 
verða notaðar ýmsar aðferðir við að auka tengingu félagsins við 
þá og einnig að auka tengingu þeirra innbyrðis. Í þeirri kjara-
málavinnu sem VM ætlar að standa fyrir á samningstímanum 
munu trúnaðarmennirnir verða burðarásinn og það mun mikið 
mæða á þeim. Frá síðasta aðalfundi hafa verið haldin tvö trún-
aðarmannanámskeið á vegum Félagsmálaskóla alþýðunnar 
fyrir trúnaðarmenn og tengiliði VM. Annars vegar  var haldið 
námskeið í lögfræðihluta samningsgerðar sem Dalla Ólafsdótt-
ir hélt og hinsvegar var haldið námskeið í samningstækni sem 
Guðmundur Hilmarsson hélt.  Meiningin er að halda fleiri nám-
skeið á næstunni sem til þess eru fallin að styrkja og efla trún-
aðarmanna- og tengiliðakerfi VM.
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Vinnustaðafundir og heimsóknir
Ekki hafa verið margir vinnustaðafundir hjá félaginu og hef-
ur það aðallega verið vegna mikilla anna við endurnýjun 
og gerð kjarasamninga fyrir félagsmenn. Það er hinsvegar 
stefna félagsins að auka þennan þátt í starfseminni. Hins-
vegar er markvissasta fyrirkomulagið á þessu að starfsmenn 
óski eftir fundi og skipuleggi hann í samráði við sinn atvinnu-
rekanda þannig að sem flestir geti verið á fundinum.  

Skólaheimsóknir 2011
Heimsóknir starfsmanna félagsins í framhaldsskóla er mikil-
vægur þáttur í starfi félagsins. 

Tilgangur með heimsóknunum er að kynna nemendum 
á aldrinum 16-20 ára ýmislegt sem varðar réttindi á vinnu-
markaði. Einnig er hlutverk félagsins kynnt fyrir nemendum 
og hvernig það kemur að menntunar-, öryggis- og kjaramál-
um félagsmanna. Einnig hafa þessar heimsóknir verið not-
aðar til að kynna starfsgreinar félagsmanna VM og mikla 
vöntun á menntuðu fólki í þessar starfsgreinar og framtíðar-
möguleika í þeim.

Þessar heimsóknir hafa verið ánægjulegar og fræðandi 
fyrir félagið, þar sem starfsmenn félagsins öðlast meiri skiln-
ing á starfsemi skólanna.

Félagið hefur breytt fyrirkomulagi varðandi vinnusloppa 
sem voru afhentir nemendum til eignar með merki félags-
ins. Þess í stað voru skólunum afhentir vinnusloppar sem 
þeir þurfa til verklegrar kennslu. Félagið sér svo um að skaffa 
vinnusloppa fyrir þá sem slitna.



starfsemi

Sjómannadagsráð á og rekur Hrafnistu í Reykjavík og Hafnar-
firði, Happdrætti DAS, orlofssvæðið að Hraunborgum í Gríms-
nesi, Naustavör ehf. og Laugarásbíó sem leigt er til Kvikmynda-
hússins ehf.

Jafnframt er Sjómannadagsráð aðili að fulltrúaráði hjúkr-
unarheimilanna Skjóls og Eirar.

Í febrúar sl. opnaði Hrafnista glæsilega aðstöðu og þjónustu 
að Boðaþingi í Kópavogi. Af því tilefni ákvað stjórn VM að færa 
endurhæfingaraðstöðunni þar veglegt sérhannað þrekhjól 
fyrir heimilismenn og þá sem nýta sér dagvistun þar.

Sjómannadagsráð annast hátíðahöldin á sjómannadaginn 
í Reykjavík sem aðili að Hátíð hafsins og gefur út Sjómanna-
dagsblaðið.

Viðurkenningar á Sjómannadaginn 2011. 
Neistinn
Tryggingamiðstöðin hf. og VM veittu í nítjánda sinn viður-
kenningu fyrir fyrirmyndaryfirvélstjórastörf.  

Viðurkenninguna hlaut að þessu sinni Hilmar Kristjánsson 
Lyngmo yfirvélstjóri á Páli Pálsyni ÍS-102.

Sú nýbreytni var gerð að Neistinn var afhendur við hátíð-
arhöld sjómannadagsins á Ísafirði, heimabæ Hilmars, en ekki í 
Reykjavík eins og venjan hefur verið.

Heiðrun á sjómannadaginn í reykjavík  
Að venju tilnefndi VM fulltrúa til heiðrunar á sjómannadag-
inn, Guðjón B. Vilinbergsson var heiðraður af Sjómannadags-
ráði 2011. 

Fiskifélag Íslands 
Félagið er fyrst og fremst sameiginlegur starfsvettvangur 
samtaka í sjávarútvegi og hefur það markmið að auka veg og 
virðingu íslensks sjávarútvegs, efla hag greinarinnar, stuðla 
að framförum í íslenskum sjávarútvegi og veita stjórnvöldum 
og öðrum, sem eftir því leita, umbeðna þjónustu. Aðalverk-
efni félagsins á síðasta ári var utanumhald um upprunamerkið 
Iceland Responsible Fisheries,  vottunarverkefni um ábyrgar 
veiðar Íslendinga , þar með talið að ljúka við gerð kröfulýs-
ingaskjala, samninga  og önnur samskipti við vottunaraðila 
og vinna vegna einkaleyfaskráningar vörumerkjanna. Önnur 
verkefni  lutu að útgáfu 100 ára sögu Fiskifélagsins og lauk því 
verki með útgáfu bókarinnar 17. febrúar 2012. Lokið var við  
skönnun tímaritsins Ægis frá upphafi á rafrænt form og flutn-
ingur IRF verkefnisins yfir í sjálfseignarstofnunina Ábyrgar 
fiskveiðar ses. 

upprunamerkið – viðtökur
Skráðir notendur upprunamerksins Iceland Responsible Fis-
heries, sem fór í dreifingu í febrúar 2009 eru nú  100 tals-
ins, 62 innlendir framleiðendur og söluaðilar og 38 erlend-
ir kaupendur. Merkið er án nokkurs vafa að vinna sér sess á 
mörkuðum og útbreiðsla þess eykst stöðugt. Merkið er notað 
á umbúðir afurða, á heimasíðum, á bréfsefni og í alls konar 
auglýsingaskyni. Gerður er skýr greinarmunur á uppruna-
merkinu annars vegar, sem vísar til íslensks uppruna afurð-
anna en með skírskotun til ábyrgra veiða Íslendinga og auð-
kennismerki  vottunar, þar sem vottun  óháðs þriðja aðila 
liggur að baki.

Kælitæknifélagið.
VM er styrktaraðili að Kælitæknifélagi Íslands en tilgangur 
félagsins er að auka þekkingu á sviði kælitækni, miðla reynslu 
og auka samvinnu þeirra sem vinna við kælitækni. Kælitækni-
félagið bindur miklar vonir við nýja námskrá í kæli-og frysti-
vélavirkjun, sem mun efla gildi og gæði þeirrar greinar. Fé-
lagið er í samstarfi við önnur félög á Norðurlöndunum og gefa 
félögin út eitt sameiginlegt tímarit, ScanRef, um varmafræði, 
tækni og ýmsar nýjungar auk þess sem ritið birtir auglýsingar 
um ráðstefnur, nám og námskeið af ýmsu tagi í kælitækni. Fé-
lagið heldur nokkra fundi á ári þar sem flutt eru ýmis erindi er 
snerta kælibransann.

Málmsuðufélag Íslands.          
Málmsuðufélagið er félag áhugamanna, fyrirtækja, og félaga-
samtaka um þróun málmsuðu og er í samstarfi við önnur slík fé-
lög á Norðurlöndum. VM á aðild að Málmsuðufélaginu og leggur 
því lið á ýmsan hátt m.a. með aðstöðu til fundarhalda, utanum-
hald á félagsmannaskrá og gagnageymslu. Félagið gengst m. a. 
fyrir Íslandsmeistarakeppni á ýmsum málmsuðuaðferðum og 
tekur einnig þátt í Norðurlandamóti málmsuðumanna. Félagið 
hélt nokkra fundi á árinu og eru félagsmenn í VM í stjórn félags-
ins.

Samskipti við stjórnvöld 
Samskipti VM við stjórnvöld eru með ýmsum hætti. Frá Al-
þingi berast óskir um umsagnir vegna margra þingmála. Þá 
eru einnig samskipti við hin ýmsu ráðuneyti og undirstofnanir 
þeirra. Bein samskipti eru að mestu varðandi málefni vélstjóra 
til sjós. En einnig að hluta til óbein svo sem í gegnum Iðuna 
vegna menntamála og einnig í gegnum ASÍ og starfsnefndir 
þess við Alþingi og ráðuneyti. VM hélt áfram baráttu fyrir því 
að fá stjórnvöld til kaupa tvær björgunarþyrlur fyrir Landhelg-
isgæslu Íslands með fjármögnun frá lífeyrissjóðum.  Talsverð 
vinna hefur verið lögð í þetta og fundað með ráðuneytinu um 
málið án árangurs,  þar sem þessi kostur er mun ódýrari en að 
leigja þyrlurnar auk þess sem íslenska ríkið yrði eigandi þeirra 
í lok fjármögnunarinnar, sem lífeyrissjóðirnir hafa tekið mjög 
jákvætt í að koma að. 

Þá hefur félagið einnig átt talsverð samskipti við Vinnu-
málastofnun, Útlendingastofnun og Mennta- og menningar-
málaráðuneytið vegna atvinnuleyfa, launa og starfsréttinda 
erlendra starfsmanna, þó þau hafi legið niðri að mestu.
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Samstarf VM við félög og samtök 
Í samræmi við stefnu VM er leitast við að eiga góð samskipti 
við önnur félög og samtök þótt líta megi á suma sem keppi-
nauta. Vinna þarf í því að minnka spennuna á milli félaga þar 
sem sami einstaklingurinn er kominn með réttindi á tveimur 
eða fleiri sviðum, hann á að velja sjálfur í hvaða félagi hann 
vill vera og félögin ekki að vera að agnúast út í hvort annað. 
Megináherslan hlýtur alltaf að vera að slíkt samstarf sé félags-
mönnum til gagns. ýmis fagfélög eru að hluta til með félags-
menn úr sömu starfsgreinum og VM. Á sama tíma og við eig-
um í samkeppni um þá er ljóst að sú samkeppni má ekki koma 
niður á félagsmönnunum, réttindum þeirra eða stöðu á vinnu-
markaði. Iðnaðar- og tæknimannafélögin þurfa að hafa sam-
starf um sameiginlegar áherslur hvort sem er í samningagerð, 
erlendum samskiptum, kjöri trúnaðarmanna á vinnustöðum 
eða í samskiptum við stjórnvöld.

Þar sem VM er stærsta félagið í vél-og málmtækni þarf það 
að vera leiðandi á þessu sviði og sýna frumkvæði. Það er skoð-
un VM að það sé mjög brýnt verkefni að sest verði niður og far-
ið yfir það að allir í vél- og málmiðnaði snúi bökum saman en 
séu ekki sundraðir út og suður í hinum ýmsu smáeiningum. 

Starf VM innan ASÍ
Samstarfið innan Alþýðusambands Íslands hefur gengið vel. 
VM er fulltrúi félaga með beina aðild í miðstjórn ASÍ og í for-
mannahópi þess. Mikið hefur mætt á formannahópi ASÍ og 
starfsfólki við aðdraganda og undirbúning kjarasamninga sem 
gerðir voru 5. maí 2011. Gerð síðustu kjarasamninga var leidd 
af samninganefnd ASÍ og þar voru þær launahækkanir sem 
eru í gildandi kjarasamningum ákveðnar í samningum við SA 
– Samtök atvinnulífsins. 

Samskipti við stjórnvöld gengu mjög illa og voru mikil von-
brigði, og taka þarf upp umræðu um það hvor þríhliða samstarf 
við endurnýjum kjarasamninga verði að nálgast á annan hátt 
með þau mál sem snúa að stjórnvöldum. Enginn ársfundur var 
á vettvangi ASÍ á síðasta ári vegna þeirra skipulagsbreytinga 
sem gerðar voru á ársfundi sambandsins 21. og 22. október 
2010, þess í stað hefur verið boðað til formannafunda þegar 
mikilvæg mál hafa verið í umræðunni. Næsta þing ASÍ sem 
verður það 40. verður haldið 17. – 19. október 2012.

Fulltrúar félagsins eru aðalmenn í tveimur fastanefndum 
ASÍ og varamenn í tveimur.

Málefni lífeyrissjóðanna hafa mætt mikið á ASÍ þar sem 
staðinn hefur verið vörður um kerfið vegna ýmissa hugmynda 
um að nýta fjármuni þess í ýmsa miður gáfulega hluti. Ein af 
kröfunum við stjórnvöld í afstöðnum kjarasamningum var að 
jafna lífeyrisréttindi allra landsmanna, að tekið yrði á hinum 
uppsafnaða og óleysta vanda lífeyrissjóða opinberra starfs-
manna af raunsæi.

ASÍ-uNG
Á fundi skipulags- og starfsháttarnefndar ASÍ var ákveðið að 
landssambönd og sameiginleg félög með beina aðild að ASÍ 
skipuðu 6 fulltrúa ungs launafólks í undirbúningsnefnd til 
að halda utan um framkvæmd við stofnun ASÍ-UNG á þessu 

ári. Fulltrúi félaga með beina aðild var skipaður Guðni Gunn-
arsson félagsmaður VM. Stofnþing ASÍ-UNG var haldið í sal 
Rafiðnaðarskólans 27. maí 2011. 28 fulltrúar sátu þingið auk 
gesta sem viðstaddir voru setninguna. ASÍ-UNG er ætlað að 
efla og samræma starf ungs launafólks innan aðildarfélaga 
ASÍ. Einnig að fræða ungt fólk um réttindi þess og skyldur, 
beita sér í málaflokkum sem snerta ungar barnafjölskyldur 
og standa vörð um sjónarmið ungs fólks gagnvart stjórnvöld-
um.

Eftirfarandi voru kjörin í stjórn ASÍ-UNG á stofnþinginu:
Guðni Gunnarson (VM), Guðfinna Alda Ólafsdóttir (VR), 

Helgi Einarsson (FNIR), Friðrik Guðni Óskarsson (FIT), Elín Jó-
hanna Bjarnadóttir (Félag málm. Akureyri), Einar Hannes 
Harðarson (Sjóm. og vélstj.félag Grindavíkur), Elín G.Tómas-
dóttir (StéttVest), Ása Margrét Birgisdóttir (Eining-Iðja), Sverr-
ir Kristján Einarsson (AFL).

Stjórnin skipti með sér verkum og kaus Helga Einarsson 
fyrsta formann ASÍ-UNG, Sverri Einarsson varaformann og 
Elínu Jóhönnu Bjarnadóttur ritara.

Félög með beina aðild að ASÍ
VM er eitt þeirra sjö stéttarfélaga sem eru utan landssam-
banda en með beina aðild að ASÍ. VM hefur leitt innbyrðis sam-
starf félaganna sem hefur verið með ágætum. Félag hársnyrt-
isveina bættist í hópinn á síðasta ári eftir að félagið sagði sig 
úr Samiðn.

Þannig eru félögin t.d. með sameiginlegan fulltrúa í mið-
stjórn ASÍ sem VM skipar og skipta með sér fulltrúum í starfs-
nefndum á vegum heildarsamtakanna og hafa reglulega upp-
lýsingamiðlun sín á milli.

Annað samstarf
Samstarf VM og FMA – Félags málmiðnaðarmanna á Akureyri 
hefur gengið mjög vel. FMA nýtti sér eitt raðhús VM á Laug-
arvatni síðasta sumar og verður sami háttur hafður á í sum-
ar. Miklar breytingar voru gerðar á húsakosti nokkurra stétt-
arfélaga í Skipagötu 14 á Akureyri. Félögin sameinuðust í eitt 
rými með sameiginlega þjónustu. 

VM tók þátt í þessu ferli og er með aðstöðu í hinu sameigin-
lega rými en FMA mun annast þjónustu við félagsmenn VM. 
Frá því í september 2011 hefur starfsmaður VM verið einn dag 
í mánuði á Akureyri og hafa félagsmenn í auknum mæli nýtt 
sér þessa þjónustu og aukið tengsl sín við starfsmenn félags-
ins. 

Sjómannadagsráð
VM hefur lagt áherslu á að auka aðkomu félagsins að sjó-
mannadagsráði og hafa fulltrúar VM í ráðinu lagt áherslu á að 
hafin verði vinna í að gera nýja framtíðarsýn fyrir sjómanna-
dagsráð Reykjavíkur og Hafnafjarðar án árangurs enn sem 
komið er. 

Fulltrúar VM í sjómannadagsráði  kjósa sér formann sem er 
talsmaður félagsins inn í sjómannadagsráð. Formaður er Sig-
urður Ólafsson en hann situr einnig í stjórn sjómannadagsráðs 
fyrir VM
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Norræna Vélstjórasambandið (NMF)
Tveir fundir hafa verið haldnir hjá NMF, sá fyrri í Mariehamn í 
Finnlandi 11. apríl 2011 og  síðari fundurinn var haldin í Gauta-
borg 14. til 16. september 2011.

Málefni skipaflutningageirans voru aðalumræðuefnin að 
vanda og efnahagsbakslagið sem hefur valdið miklu uppnámi í 
útflöggun flutningaskipa á milli landa á hinum Norðurlöndun-
um, en þetta hefur sett réttindi vélstjóra í mikla óvissu. Fund-
urinn í Gautaborg var sameiginlegur fundur Norræna vélstjóra-
sambandsins og sambands Norræna skipstjórnarmanna NFBK 
þar sem farið var sameiginlega yfir málefni í hinum alþjóðlega 
flutningaskipageira og hugsanleg samvinna sambandanna til 
að hafa áhrif á þróun mála á Norðurlöndunum. Breytingar hafa 
orðið mjög hraðar t.d. er farið að nota skip með þessum skrán-
ingum og áhöfnum í strandsiglingum í Noregi fyrir skip sem 
eingöngu voru mönnuð og sigldu eftir norskum kjarasamning-
um. Á fundinum í Gautaborg sagði Dansk Metal sig úr NMF og 
telur sig ekki eiga samleið með sambandinu lengur.

Fræðslu- og menntamál VM
Hlutverk VM á sviði menntamála er að efla félagslega og fag-
lega þekkingu félagsmanna og vinna að framgangi og þróun 
fagnáms vélstjóra, málmiðnaðar- og netagerðarmanna. Fag-
námið á að gefa sem mesta möguleika á vinnumarkaði og 
félagsmenn eiga að hafa aðgang að markvissri endurmennt-
un. Félagið vinnur að þessum markmiðum með því að reka öfl-
ugan fræðslusjóð og taka þátt í starfsemi aðila vinnumarkað-
arins, stjórnvalda og menntastofnana sem stuðlar að þróun 
fagnámsins og endurmenntunarinnar. VM á fulltrúa í starfs-
greinaráði, stjórn Tækniskólans, fagráði Véltækniskólans, 
stjórn og sviðsstjórn IÐUNNAR fræðslumiðstöðvar og mennta-
nefnd ASÍ og getur með starfsemi á þessu sviði haft áhrif á 
menntun og námsframboð fyrir alla félagsmenn. 

Starfsmenn VM hafa tekið saman gögn frá Hagstofu Ís-
lands og IÐUNNI fræðslusetri um fjölda nemenda á hverjum 
tíma í vél- og málmtæknigreinum, tímabilið 2000 til 2010. Á 
þessum tíma hafa samtals 7970 nemendur verið skráðir í vél- 
og málmtækninám, eða 725 nemendur að meðaltali á hverju 
ári. Þar af voru 3569 skráðir í vélstjórnargreinar. Á sama tíma 
hafa einungis 634 lokið sveinsprófi í málmiðnaðargrein, eða 
rúm 14%. Af þessum tölum ætti það að vera ljóst að skilvirkni 
skólakerfisins er ekki sem skyldi að þessu leyti og nemendur 
í málmiðnaðargreinum virðast af einhverjum ástæðum flosna 
upp úr námi.

Starfsgreinaráð í málmtækni-,  
vélstjórnar- og framleiðslugreinum.
Á síðasta ári fundaði starfsgreinaráðið átta sinnum. Fulltrú-
ar VM í ráðinu eru þeir Halldór Arnar Guðmundsson og Vign-
ir Eyþórsson. Vignir var jafnframt formaður ráðsins og á sæti 
í starfsnámsnefnd. Verkefni þeirrar nefndar er að gera tillögu 
um breytingar á heildarskipulagi framhaldsskólans í samræmi 
við ný lög um framhaldsskóla, þar sem framhaldsskólinn verði 
ein heild án aðgreiningar í bóknám og verknám. Gylfi Einarsson 
heldur utan um rekstur ráðsins, sem fundar í húsakynnum VM. 

Á vegum ráðsins  var unnið að skilgreiningum á því hvar náms-
lok námsbrauta í vél- og málmtækninámi raðast í hæfniþrep, 
en með hæfniþrepum eru skilgreindar þær kröfur sem gerðar 
eru til nemanda að námi loknu. Um er að ræða frekar tæknileg 
atriði sem eru hluti af því starfi sem fylgir nýjum framhalds-
skólalögum og nýrri námskrá. Fyrir liggur að næstu verkefni á 
þessu sviði eru skilgreiningar á hæfniviðmiðum starfa. Ráðið 
hugaði einnig að málefnum sveinsprófs- og nemaleyfisnefnda 
því ljóst er að málefni starfsþjálfunarinnar munu koma meira 
inn á borð starfsgreinaráðanna. 

Á árinu stóð Mennta- og menningarmálaráðuneytið fyr-
ir fundaherferð undir kjörorðunum  ,,Starfsmenntun – hvert 
skal stefna?‘‘. Fundir voru haldnir með hverju starfsgreinar-
áði ásamt fulltrúum skóla og kennurum í viðkomandi grein-
um. Hvað vél- og málmtæknigreinar varðar er það niðurstaða 
fundanna að styðja þarf sérstaklega við greinar sem eiga erf-
itt uppdráttar og minnka kröfur um lágmarksfjölda í hópum til 
að halda við þeim greinum sem eru í sömu stöðu og málmiðnir, 
þ.e. námsbrautir sem menn eru sammála um að skólarnir eigi 
að bjóða en eiga ekki vinsældum að fagna meðal nemenda.

Hugmyndir um styttri námsbrautir hafa oft verið ræddar 
en nánari útfærsla og viðmið aldrei unnin. Nefna má dæmi 
um styttri námsskrá fyrir rafsuðunám sem hefur aldrei verið 
keyrt. Endurvekja mætti meistarakerfið þ.a. einstaklingar geti 
byrjað sem ófaglærðir og átt raunhæfa möguleika á að mennta 
sig í greininni til jafns við þá sem byrja á að fara í skóla. Líta má 
til þess starfs sem unnið hefur verið í kringum raunfærnimat-
ið, en bæta þarf úr hvað lausnir eru í boði í skólakerfinu. Efla 
þarf vinnustaðanám bæði hvað varðar umgjörð og eftirlit. Nú 
er loks búið að stofna vinnustaðnámssjóð sem ætlaður er til að 
styrkja fyrirtæki sem taka nema í starfsþjálfun.

Menntanefnd ASÍ 
Hlutverk menntanefndar ASÍ er að hafa frumkvæði að stefnu-
mótun ASÍ á sviði menntamála og fylgja eftir samþykktum 
miðstjórnar. Nefndin vinnur að málefnum ófaglærðra út frá 
þeirri sýn að líta skuli á menntakerfið sem eina heild og að 
tryggja skuli öllum tækifæri til menntunar óháð efnahag, 
búsetu og félagslegri stöðu. Málefni Félagsmálaskóla alþýðu 
(FMA) og Mímis-símenntunar eru einnig á könnu nefndar-
innar. FMA rekur fræðslu og útgáfustarfsemi fyrir talsmenn 
aðildarsamtakana. Mímir starfar á sviði fullorðinsfræðslu og 
starfsmenntunar, með það að markmiði að bjóða upp á nám 
fyrir fullorðna, þróa námsleiðir og hvetja fólk á vinnumark-
aði til símenntunar og starfsþróunar. Utanumhald um félags-
málafræðsluna er nú á skrifstofu Menningar- og fræðslusam-
band alþýðu (MFA) í Sætúni, þar sem hluti starfanna er unnin 
af starfsmönnum ASÍ. 

Á árinu voru haldnir fimm fundir þar sem m.a. var fjallað 
um námsframboð félagsmálaskólans, aðalnámskrá fram-
haldsskólans, reglugerð um viðurkenningu á menntun og 
starfsreynslu til starfa í löggiltri iðn hér á landi, endurskoðun 
iðnaðarlaga o.fl.

Skólamál 
Tækniskólinn – skóli atvinnulífsins, var stofnaður 1. júlí árið 
2008 með sameiningu Iðnskólans í Reykjavík og Fjöltækni-
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Nefndir VM vegna sjávarútvegs.
Fulltrúar VM í nefndum og ráðum vegna sjávarútvegs

n Undanþágunefnd
n  Mönnunarnefnd
n Siglingaráð
n Úrskurðanefnd sjómanna og útvegsmanna um fiskverð.
n Verkefnastjórn um öryggismál sjófarenda.
n Fulltrúi VM er í samningahópi um sjávarútvegsmál í  

 samningaviðræðum 
n Íslands og Evrópusambandsins um aðild Íslands  

 að sambandinu.

Mönnunarnefnd
Þann 21. nóvember 2011 kom úrskurður frá Innanríkisráðu-
neytinu í kæru VM vegna ákvörðunar mönnunarnefndar skipa 
um fækkun vélstjóra á Brimnesi RE-027 úr þremur í tvo, þar 
sem úrskurður nefndarinnar er felldur úr gildi. 

Með þessari niðurstöðu er það von VM að valdbeiting for-
manns mönnunarnefndar, með þrýstingi frá fulltrúum LÍÚ í 
nefndinni, sé lokið. Þarna hafa verið viðhöfð vinnubrögð sem 
eru með ólíkindum, öllum staðreyndum og rökum ýtt út af 
borðinu og allt samþykkt sem LÍÚ hefur viljað.

VM mun fara fram á það að öll mál er varða frávik frá mönn-
un fiskiskipa, sem nefndin hefur heimilað, verði tekin upp og ef 
ástæða er til felld úr gildi. Þetta er búið að standa lengi yfir eða 
frá 2007 og hefur m.a. verið farið til umboðsmanns Alþingis til 
að kalla eftir kæruaðild VM fyrir hönd sinna umbjóðenda, sem 
ráðuneytið úrskurðaði líka um að VM hafi.

Annað mál sem einnig er verið að bíða eftir, varðandi 
mönnun skipa, er reglugerð um framdrifsafl skipa sem Sigl-
ingastofnun úrskurðaði um 12. apríl 2010, þar sem allt afl sem 
hægt er að setja inn á skrúfu skal teljast framdrifsafl skips. 
Málið er komið í undirbúningsferil og er komið fyrir Siglingaráð 
til umfjöllunar áður en reglugerðin verður gefin út, sem von-
andi verður á þessu ári. 

Þegar sú reglugerð kemur út munu kröfur um réttindi 
aukast á nokkrum skipum sem eru eingöngu með afl aðalvélar 
skráð sem framdrifsafl í dag.

undanþágunefnd.
Ný reglugerð tók gildi um undanþágur til skipstjórnar- og vél-
stjórnarstarfa 2. desember 2010 og tók hún gildi 1. janúar 2011. 
Með henni er lögð aukin rannsóknarskylda á undanþágunefnd 
um að rannsaka að enginn með tilskilin réttindi fáist í stöðuna 
sem sótt er undanþága fyrir. 

Nýjar starfsreglur undanþágunefndar þrengja mjög veit-
ingu undanþága. Margir vélstjórar hafa farið í að ljúka sveins-
prófi og sækja sér viðbótarréttindi og var gefið ákveðið svig-
rúm fyrir þá einstaklinga sem sýndu fram á að þeir ætluðu að 
gera það, með því að veita þeim undanþágu á meðan. Í dag eru 
mjög fáar undanþágur í gildi og mun fækka enn meira á þessu 
ári.

Vegna mikilla fækkunar á skipum og stöðugildum í fiski-
skipaflotanum er allur samanburður á undanþágum á milli 
undanfarinna ára mjög erfiður og í raun ekki marktækur. Hef-

ur t.d. umsóknum um undanþágur fyrir vélstjóra fækkað úr 
734 árið 2007 í 279 umsóknir 2011. Samþykktar umsóknir um 
undanþágur hefur fækkað úr 685 árið 2007 í 274 árið 2011. 
Á heimasíðu VM er hægt að nálgast ársskýrslur undanþágu-
nefndar.

lífeyrissjóðir félagsmanna VM
VM á fulltrúa í fulltrúaráðum lífeyrissjóða félagsmanna og 
stjórnar- og varamenn í stjórnum.

Flestir félagsmenn eru í Sameinaða lífeyrissjóðnum og Gildi 
lífeyrissjóði, en auk þess eru félagsmenn dreifðir í marga líf-
eyrissjóði um allt land.

Sameinaði lífeyrissjóðurinn:
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM 11 fulltrúa, Gylfi Ingvason 

situr í aðalstjórn sjóðsins fyrir VM.

Gildi lífeyrissjóður:
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM 4 fulltrúa, Guðmundur Ragn-
arsson er varamaður í stjórn fyrir VM.

lífeyrissjóður Vestmannaeyja:
Í fulltrúaráði sjóðsins hefur VM 1 fulltrúa, Friðrik Björgvinsson 
situr í varastjórn fyrir VM.

erlent samstarf 2011 - 2012 
evrópska málmiðnaðarsambandið (eMF)  
og industri i Norden (iN)
VM er félagi innan EMF og IN ásamt Samiðn í gegnum sameign-
arfélagið IIF Industri i Island. Tilgangur félagsins er að eiga sam-
starf um sameiginlega aðild og virkni í Norðurlanda-, Evrópu- og 
alþjóðasamstarfi. VM hefur vaktað starfssemi EMF en Samiðn 
IN og skipta félögin kostnaði. Mikið upplýsingaflæði er í tölvu-
póstum frá samböndunum og mjög fróðlegt að fylgjast með þró-
un mála í nágrannalöndum okkar. VM fór á tvo fundi hjá fram-
kvæmdastjórn EMF, á þessum fundum var aðalumræðuefnið 
það sama og hér heima, hinn mikli samdráttur í öllum atvinnu-
greinum vél- og málmiðnaðar í Evrópu, auk þess sem undir-
búningur að sameiningu sambanda fór í gang.  Breytingar eru 
því framundan þar sem þrjú stór sambönd sameinast í eitt með 
stofnun EIWF – European Industrial Workers‘ Federation í maí 
2012.  Samböndin sem sameinast eru EMF (European Metalwor-
kers Federation)  EMCEF (European Mine, Chemical and Energy 
Workers´ Federation)  ETUF-TCL (European Trade Union Federa-
tion for Textiles, Clothing, Leather and Footwear)

Hvernig aðkoma íslenskra sambanda og félaga að þessu 
stóra sambandi verður háttað á eftir að ákveða.

Alþjóðlega flutningaverkamannasambandið (iTF)
VM er félag innan ITF og ILO sem er fiskimannadeild þess. Árni 
Bjarnason formaður FFSI sinnir málefnum ITF og er stjórnar-
maður í fiskimannadeild ITF. VM hefur fylgst með málum fiski-
manna í gegnum Árna á þessum vettvangi, auk þess að mikið 
af upplýsingum koma frá samtökunum í tölvupósti.
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skólans. Skólinn er einkarekinn og er í eigu LÍÚ, Samtaka iðn-
aðarins, Samorku, Samtaka íslenskra kaupskipaútgerða og Iðn-
aðarmannafélagsins í Reykjavík. Tækniskólinn er eini skólinn 
þar sem VM á fulltrúa í stjórnum. Formaður VM situr í skóla-
stjórn og tveir starfsmenn sitja í fagráði Véltækniskólans. 
Helstu umfangsefni stjórna skólans var að takast á við nið-
urskurð í rekstri og vinna að úttektum og athugunum vegna 
breytinga sem fylgja nýjum framhaldsskólalögum. 

Nemar í vél- og málmtækni og netagerð 
13 skólar í landinu bjóða nám í vélstjórnar, málmiðnum og 
netagerð

Skráðir nemendur á vorönn 
Nemendur á vélstjórnarbrautum eru skráðir á viðkomandi 
brautir og mismunandi er hve langt þeir eru komnir. Nokkr-
ir skólar keyra sameiginlegt grunnnám fyrir vélstjórnar- og 
málmtæknibrautir.

umsóknir um sveinspróf í  
málmtæknigreinum og netagerð.
IÐAN fræðslusetur annast móttöku gagna og skráningu náms-
samninga og sveinsprófa fyrir málmiðngreinar og netagerð 
auk margra annarra löggiltra iðngreina. Fræðslusetrið annast 
einnig ýmsa þjónustu fyrir sveinsprófsnefndir og nemaleyfis-
nefndir. Alls bárust 125 umsóknir um sveinspróf í málmiðn-
greinum og netagerð á árinu 2011 og skiptast eftir iðngreinum 
sem hér segir:

 

Námssamningar
Á árinu 2011 voru 82 námsamningar í málmiðngreinum 
og netagerð staðfestir.

Nýsveinar
Til margra ára hefur nýsveinum og mökum þeirra verið boðið 
til kaffisamsætis við afhendingu sveinsbréfa í samstarfi við 
Málm, félag fyrirtækja í málm- og skipaiðnaði, og  var  athöfnin 
í húsakynnum VM við Stórhöfða 25. Við það tækifæri var sagt 
frá því helsta í starfsemi félagsins, og viðurkenning veitt fyrir 
bestan námsárangur.

Styrkir til útskriftarnema 
VM hefur reynt að stuðla að aukinni menntun í vél‐ og málm-
tæknigreinum með því m.a. að benda á mikilvægi þeirra starfa 
í þjóðfélaginu og nauðsyn þess að fjölga nemum í þeim grein-
um. Jafnframt hefur VM bent á nauðsyn þess að bæta námsað-

stöðu nemenda og kennara í verknámsgreinum og að verknám 
og bóknám njóti sömu áherslu í skólakerfinu. Styrkir til nema á 
útskriftarári í vél- og málmtæknigreinum eru viðleitni í þá átt. 
Styrkirnir sem veittir eru, eru tuttugu og að upphæð 100.000 
kr. hver. Dregið er úr innsendum umsóknum

Verðlaunaafhending  
iðnaðarmannafélags Reykjavíkur
Hin árlega verðlaunaafhending til nýsveina á vegum Iðnað-
armannafélags Reykjavíkur var haldin í Ráðhúsi Reykjavíkur 
laugardaginn 4. febrúar. Og var þetta í sjötta sinn sem hátíðin 
er haldin hér á landi. Hátíðin er haldin til heiðurs þeim nýsvein-
um sem lokið hafa sveinsprófum á árinu 2011 með afburða-
árangri. Fyrir próf í málmiðnaðargreinum hlutu þeir Finnur 
Einarsson rennismiður, Guðmundur Hinrik Gústafsson renni-
smiður, Tyrfingur Sveinsson vélvirki, og Smári H. Ragnarsson 
vélvirki, verðlaunapeninga og viðurkenningarskjöl. Háskólinn 
í Reykjavík bauð þremur nýsveinum til náms með niðurfell-
ingu skólagjalda á haustönn 2012. Guðrún Arnbjörg Sævars-
dóttir, forseti tækni- og raunvísindadeildar HR afhenti eftir-
töldum nýsveinum styrkina: Ágústa ýr Sveinsdóttir, Smári H. 
Ragnarsson og Finnur Einarsson.

Málm- og véltæknisvið iðuNNAR fræðsluseturs 
VM er aðili að IÐUNNI fræðslusetri sem hefur það hlutverk að 
bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í iðnaði. Innan IÐUNN-
AR fer málm- og véltæknisviðið með málefni vél- og málmiðn-
aðarins. Sviðið hefur þróað námskeið sem eru sniðin að þörfum 
starfsgreinanna og byggt upp kennsluaðstöðu.

Tveir fulltrúar VM sitja í stjórn sviðsins. Á síðasta ári var 
fundað nokkuð stíft um málefni sviðsins vegna fyrirhugaðra 
breytinga á rekstri þess. 

Fyrirtæki sækja í auknum mæli til IÐUNNAR með óskir um 
þjálfun á ákveðnum sviðum sem sérsniðin verði að þörfum 
fyrirtækisins. Umfang þessara þjálfunarverkefna hefur auk-
ist mikið.  Einnig er töluvert um að starfsmenn sviðsins veiti 
ráðgjöf og aðra aðstoð, sérstaklega varðandi suðumál, bæði í 
gegnum síma og í fyrirtækjum. 

Sjóðir VM 
Fræðslusjóður VM
Við stofnun VM var lögð áhersla á að kom á fót öflugum fræðslu-
sjóði sem veitt gæti félagsmönnum rétt til umtalsverðra 
styrkja til að greiða niður námskostnað þeirra sem vilja sækja 
sér aukna þekkingu og færni. Allir félagsmenn, sem greitt hafa 
félagsgjald í 6 mánuði, eiga grunnstyrk að upphæð kr. 50.000. 
Að auki safna þeir réttindum sem nema 20% af greiddu félags-
gjaldi liðins árs. Grunnrétturinn ásamt uppsöfnuðum rétti gef-
ur rétt til styrkja sem nema 60% af námskostnaði allt að kr. 
80.000. Þá styrki má nýta hvort sem er til fag- eða frístund-
anáms. Þeir félagsmenn sem vinnuveitandi greiðir sérstaklega 
af í fræðslusjóð VM, vegna ákvæða þar um í kjarasamningi 
eða samkvæmt persónubundnum samningi, eiga rétt á við-
bótarstyrk. Miðað er við að greiðslur vinnuveitanda nemi 1% 
af heildarlaunum starfsmanns.  Viðbótarstyrkurinn nemur kr. 
35.000 á ári. Ef ekki er sótt um styrk eitt árið getur viðkomandi 
fengið tvöfalda þá upphæð árið á eftir. Viðbótarstyrkurinn er 
sérstaklega ætlaður til fagnáms og starfsþróunar. Styrkhæft 
nám og námskeið eru:

n Fagnám og námskeið. T.d. námskeið IÐUNNAR  
 fræðslumiðstöðvar og Rafiðnaðarskólans. 

n Tölvunámskeið hverju nafni sem þau nefnast. 
n Námskeið/ráðstefnur um rekstur og stjórnun. 
n Málanámskeið, þ.e. námskeið í erlendum málum og 
 íslenskunámskeið hverskonar. 
n Annað nám og námskeið sem metin eru styrkhæf.

Á þremur árum geta allir félagsmenn VM safnað rétti til náms-
styrkja allt að kr. 80.000 og þeir sem  sérstaklega er greitt af í 
fræðslusjóðinn öðlast viðbótarrétt að upphæð kr. 70.000 eða sam-
tals kr. 150.000. Vegna atvinnuástandsins var reglum fræðslu-
sjóðs VM breytt þannig að grunnréttur þeirra sem verða atvinnu-
lausir og hafa fullnýtt inneign sína þeirra verður óskertur. Þeir 
sem fara í hlutastarf fá sama hlutfall og starfshlutfall þeirra er.

Árið 2011 fengu 249 félagsmenn VM alls 293 styrki,  
sem skiptast á eftirfarandi hátt:

Á árinu hélt málm- og véltæknisvið 
IÐUNNar eftirtalin námskeið:

Námskeið Fjöldi námskeiða Fjöldi nemenda

Autocad 6 36

Iðntölvustýringar 2 17

Rafmagnsfræði 1 6

Staðlar 1 20

Suðuhermar 3 160

Suðunámskeið 14 64

Suðuþjálfun í fyrirtækjum 19 99

Vökvatækni 11 74

Samtals: 57 476

Á R S S k ý R S l a    V M  2 0 1 1   

35

Á R S S k ý R S l a    V M  2 0 1 1

34

 2011 2010 2009 

Iðngrein Fjöldi svein. Fjöldi svein. Fjöldi svein.

Blikksmíði 1 1 4 4 9 8

Málmsuða 0 0 0 0 0 0

Netagerð 0 0 0 0 0 0

Rennismíði 6 5 5 4 10 10

Stálsmíði 5 2 5 1 6 5

Vélvirkjun 113 79 104 59 89 53

Samtals: 125 87 118 68 114 76

 Árið 2011 Árið 2010
 

NÁM/NÁMskEIÐ Fjöldi Upphæð Fjöldi Upphæð

Fagnámskeið 10 365.844 26 682.791

Landsbjörg 99 3.152.618 32 1.020.152

Framhaldsskólanám 36 1.413.560 98 2.560.771

Háskólanám 36 1.293.737 44 1.390.694

Meirapróf 20 959.589 23 1.153.388

IÐAN fræðslusetur 13 385.480 16 501.072

Tungumálanám 26 444.451 15 217.846

Tölvunám 4 220.800 3 91.866

Líkamsrækt 0 0 217 2.955.175

Ferðastyrkir 17 379.354 4 77.669

Tómstundanám 28 597.230 33 581.330

Vinnuvélapróf 4 73.022  

Samtals: 293 9.285.685 511 11.232.754

    Ársskýrsla 2011 Ársskýrsla 2011  

 2011 2010 2009
Vélstjórn vélaverðir 14 49 46

Vélstjórn A-nám/2.stig 34 17 34

Vélstjórn B-nám/3.stig 9 10 32

Vélstjórn C-nám 2 0 0

Vélstjórn D-nám/4.stig 24 37 42

Grunndeild 17 0 0

Rennismíði 2 6 5

Stálsmíði 0 0 2

Vélvirkjun 31 21 29

Netagerð 0 0 1

Samtals: 133 140 191

Útskrifaðir nemar úr vél- og málmtækninámi:

 2012 2011 2010
Vélavarðanám 54 0 9

Vélstjórn A-nám/2.stig 81 92 96

Vélstjórn B-nám/3.stig 96 89 75

Vélstjórn C-nám 5 5 3

Vélstjórn D-nám/4.stig 190 165 156

Grunndeild málmiðna 220 227 253

Rennismíði 25 12 7

Stálsmíði 4 3 6

Vélvirkjun 105 41 86

Netagerð 3 4 0

Samtals: 783 638 691

Námssamningarnir skiptast þannig eftir iðngreinum:

Iðngrein 2011 2010 2009

Blikksmíði 1 3 3

Málmsuða 0 0 0

Netagerð 2 0 0

Rennismíði 3 4 15

Stálsmíði 10 4 8

Vélvirkjun 66 73 81

Samtals: 82 84 107



Virk - Starfsendurhæfingarsjóður 
Frá 1. ágúst 2009 hefur Sigrún Sigurðardóttir verið í starfi 
ráðgjafa í starfsendurhæfingu  fyrir VM. Hlutverk sjóðsins 
er að aðstoða fólk sem lendir í langvinnri fjarveru frá vinnu 
vegna veikinda eða slysa. Félagsmönnum VM stendur þessi 
þjónusta til boða ef starfshæfni þeirra er skert vegna veik-
inda eða heilsubrests. Rauði þráðurinn er að efla virkni ein-
staklingsins, auka vinnugetu og varðveita vinnusamband 
hans til að koma í veg fyrir að hann detti út af vinnumarkaðn-
um. Markmið starfseminnar er að efla færni og vinnugetu til 
að draga úr líkum á því að launafólk hverfi af vinnumarkaði 
vegna varanlegrar örorku. Lykilatriði í því sambandi er auk-
in virkni einstaklingsins, efling endurhæfingar og að stuðla 
að endurkomu til vinnu. Áhersla er á vinnusamband einstak-
lingsins og að skoða möguleika á endurkomu til vinnu í sam-
vinnu við vinnustaðinn. Eftir því sem starfið hefur þróast 
hefur verið aukin áhersla á samstarf við vinnuveitendur til að 
styrkja möguleika einstaklingsins á að snúa aftur til starfa. 
Einnig hefur verið lögð áhersla á að skoða þá þætti í vinnuum-
hverfinu sem hafa áhrif á starfsgetu einstaklingsins til að að-
stoða hann við að viðhalda vinnugetu sinni og þá möguleikum 
á að vera virkur á vinnumarkaði. 

Frá því starfsemin hófst 1. ágúst 2009 hafa 154 einstak-
lingar komið til ráðgjafa. Af þeim hafa 18 einstaklingar hætt í 
þjónustu.  7 einstaklingar hafa farið í úrræði á vegum annarra, 
voru of veikir til að sinna starfsendurhæfingu. 11 hafa hætt af 
ýmsum öðrum ástæðum. 136 einstaklingar hafa fengið ráðgjöf 
og af þeim hafa 63 einstaklingar útskrifast / lokið þjónustu ( 
tölur frá 01.12.2011). 78% stöðugilda sem útskrifast hafa fulla 
vinnugetu, eru í launaðri vinnu, í atvinnuleit eða í lánshæfu 
námi. Flestir sem koma til ráðgjafa eru á framfærslu sjúkra-
sjóðs eða 56%. Hins vegar eru  um 17% á launum í veikind-
um sem er jafnframt nokkuð lægri tala en hjá öðrum ráðgjöf-
um. Þessar tölur segja okkur að þeir einstaklingar sem koma 
til ráðgjafa hafa í fleiri tilvikum verið lengur frá vinnu. Rann-
sóknir hafa sýnt fram á að eftir því sem einstaklingur er lengur 
frá vinnu þá er erfiðara fyrir hann að snúa aftur á vinnumark-
aðinn.  Í þessu sambandi er því mikilvægt  að skoða leiðir til að 

kynna starfsemi VIRK betur fyrir vinnustöðum og trúnaðar-
mönnum til að félagsmenn fái að vita um þjónustu VIRK eins 
fljótt og auðið er. 

Styrkir til hjálparsamtaka
Árið 2011 styrkti VM hjálparsamtök fyrir jólin, og fengu 
Mæðrastyrksnefnd og Hjálparstofnun kirkjunnar 600.000 kr. 
hvort.

Akkur 
Árið  2010 skilaði ágætri ávöxtun á sjóði Akks og voru veittir 5 
styrkir úr sjóðnum að upphæð kr. 4.000.000 kr. 4 styrkir voru 
veittir í flokknum menningarmál og listsköpun og 1 vegna 
rannsókna, brautryðjenda- og frumkvöðlastarfs.

Stjórn Akks skipa Magnús Jóhannesson formaður, meðstjór-
nendur Helgi Laxdal, Guðmundur Ragnarsson og Páll Magnús-
son.

Félagið er til fyrir félagsmennina.
Til að fag- og stéttarfélag eins og VM geti orðið öflugt, verða 
félagsmennirnir að vera meðvitaðir um að styrkur félagsins 
býr í félagsmönnunum sjálfum og að þeir taki þátt í að efla sitt 
félag og vera stoltir af því.

Það er mikið áhyggjuefni hjá VM og öðrum stéttarfélögum 
hvað illa gengur að fá félagsmenn og sérstaklega ungt fólk til 
að mæta á fundi og sinna ábyrgðarstörfum hjá sínu fagfélagi. 
Það sýnir sig nú í þeim mikla samdrætti sem við höfum gengið 
í gegnum, að laun og réttindi sem við höfðum og töldum orð-
in sjálfsögð, geta verið fljót að fara. Þó menn hafi verið orðn-
ir andvaralausir meðan allt lék í lyndi hefur ástandið kennt 
okkur nú að á öllum tímum þurfum við að vera tilbúin að verja 
kjörin. Það gerum við ekki nema með öflugum stéttarfélögum, 
sem geta ekki orðið sterk nema félagsmennirnir leggi sitt af 
mörkum við að gera þau öflug. 
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Styrktar og sjúkrasjóður VM 
Frá sjúkrasjóði VM
Þær breytingar sem helst má nefna sem orðið hafa hjá sjúkra-
sjóði á árinu eru fyrst og fremst eftirfarandi breytingar á 
reglugerð sem félagsmenn samþykktu á aðalfundi. 
8.4 Þeir sem greitt hafa til sjóðsins í a.m.k. 60 mánuði og 
hætta störfum vegna aldurs eða örorku eiga rétt til styrkja 
næstu 36 mánuði frá síðustu iðgjaldagreiðslu.
8.5 Stjórn sjóðsins er heimilt að veita styrki til sjóðfélaga sem 
hættur er störfum vegna aldurs eða örorku ef um er að ræða  
veikindi eða fötlun sem sjóðfélagi hefur orðið fyrir og rekja má 
til atvinnu viðkomandi.

Greinargerð:
Á fundi stjórnar sjúkrasjóðs VM þann 21.11.2011 var samþykkt 
að hækka hámark sjúkradagpeninga í 600.000 kr. Þannig að 
miðað við 90 % er það 540.000 kr. sem er 90.000 kr. hækkun 
frá því sem var og tók þessi hækkun gildi 1.nóvember. 

Einnig ákvað stjórn sjúkrasjóðsins að breyta styrk vegna 
lækniskostnaðar þannig að hann taki líka tillit til tannlækna-
kostnaðar. Og geta félagsmenn því nýtt þennan styrk betur en 
áður. 
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Greiðslur úr styrktar- og sjúkrasjóði 2009-2010-2011

2009 Fjöldi Upphæð Meðaltal 

Sjúkradagpeningar til félagsmanna 110 103.938.958 944.900

Sjúkraþjálfun 147 2.443.900 16.625

Sjóngler og linsur 93 2.166.229 23.293

Heyrnartæki 10 1.127.600 112.760

Frjósemismeðferð 7 456.025 65.146

Útfararstyrkur 32 6.500.000 203.125

Aðrir styrkir 117 2.977.287 25.447

Samtals: 516 119.609.999 231.802

2010 Fjöldi Upphæð Meðaltal 

Sjúkradagpeningar til félagsmanna 83 80.969.834 975.540

Sjúkraþjálfun 169 2.788.369 16.499

Sjóngler og linsur 98 2.702.187 27.573

Heyrnartæki 20 2.080.611 104.031

Frjósemismeðferð 9 744.760 82.751

Útfararstyrkur 39 7.800.000 200.000

Líkamsræktarstyrkur (nýr í sj.sj.haust ´10) 84 1.136.510 13.530

Aðrir styrkir 123 3.514.890 28.576

Samtals: 625 101.737.161 162.779

2011 Fjöldi Upphæð Meðaltal 

Sjúkradagpeningar til félagsmanna 84 79.963.572 951.947

Sjúkraþjálfun 191 3.336.697 17.470

Sjóngler og linsur 146 4.219.697 28.902

Heyrnartæki 24 2.569.807 107.075

Frjósemismeðferð 5 530.000 106.000

Útfararstyrkur 32 6.400.000 200.000

Líkamsræktarstyrkur 358 4.918.165 13.738

Aðrir styrkir 164 3.816.474 23.271

Samtals: 1.004 105.754.412 105.333

36     Ársskýrsla 2011 Ársskýrsla 2011  



Frístund
krossgátu-

blað
(c)

GRÆÐGI RÖÐIN FAG MÁL KLAFI DRYKK STAFINN

ÞREMILL
ÓÞURRK

---------------
BINDI

1  

ANDAKT

SPYRJIÐ

UM
STEFNU

---------------
DREIF

RÓL TRAÐIR

PAPÍRUS-
BÁTUR

---------------
GIRÐING

GRIÐUNG
---------------
BREYTA

2
TIL BAKA

TOTTAÐI
BYLGJA

---------------
VOLGRU

 ÓÐAGOTI
---------------

MANN-
ANNA

FÉLAG

VÍL
---------------

UNG-
VIÐIÐ

KÓF
---------------
ÞANGAÐ

TIL

ROLLA

STAKUR

3 HYLJA
---------------

GYÐJU-
HEITI

MATAR-
LEG

---------------
STAKRI

BORÐI
---------------
TVÍSALT

ELSKAÐI
KNÚÐU

---------------
DÝR

 

FJÖRI

VIRKI
---------------

TÖLU-
TÁKN

RELLAÐI

STINGUR-
INN

FREMD-
ARDÝRIÐ
---------------

PÍPA

SUÐA

SUDDI
---------------

TÁLI

RÁNDÝR
---------------

RÁFIR

SPYRJUM
---------------

TÍU

ÆÐIR
KROPP

---------------
MISDÖKK

GNAUÐA
---------------

HVOFTI

HJARTA
---------------

FRÝJA

SKYN-
FÆRI

---------------
Á VILLI-
GÖTUM

HAND-
BOR

---------------
ÁSTUND-

UN

TENGDIR

 GREIN
---------------

NÝ-
GRÆÐ-

ING

SVELGUR
---------------

AF-
KVÆMIN

 

SNERTI-
FLÖT

AF-
KVÆMIS

---------------
JÓAR

4
NÖLDRI

---------------
GABBA

MJAKAST

FAÐIR
---------------

REIMAR

HARÐUR
---------------

FRUM-
EFNI

5
FUGLINN

HEILI
ELLEGAR
---------------

FRÆGÐ

SKARÐI
---------------

TÓK

ÁBREIÐA

ELDSINS
---------------

Í STAÐ
NAFNS

MJAKAÐI
---------------

SKÁLD

MANN

 
GEYMAR

MINNKIÐ

6
SKINN-
ANNA

VM krossgátan
lykiltölur úr rekstri VM árið 2011 (birt með fyrirvara)

Sendu lausnarorðið á skrifstofu VM eða á vm@vm.is ásamt nafni og heimilisfangi.  
Dregið verður úr innsendum lausnum 18. maí. Í verðlaun er vetrarhelgarleiga í einu af orlofshúsum VM.

lausnarorð síðustu krossgátu: Óskaðir. Vinningshafi: Lúðvík Davíðsson, Melagötu 5, Neskaupsstað.
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Rekstrarreikningur 2011

efnahagsreikningur 31. desember 2011

VM alls Félagssjóður orlofssjóður Fræðslusjóður sjúkrasjóður

VM alls Félagssjóður orlofssjóður Fræðslusjóður sjúkrasjóður
rreekkssttrraarrtteekkjjuurr

Iðgjöld ........................................................... 379.470.886 144.185.392 48.795.383 15.861.360 170.628.751
aðrar tekjur ................................................. 63.930.615 27.567.871 20.939.360 15.423.384

443.401.501 171.753.263 69.734.743 15.861.360 186.052.135

rreekkssttrraarrggjjöölldd
laun og launatengd gjöld ......................... 70.968.768 70.968.768
almennur rekstrarkostnaður .................. 69.416.878 907.573.3708.321263.719.56
aðildargjöld til asÍ og Iðunnar ................. 12.085.825 12.085.825
Þóknun til (frá) öðrum sjóðum ................. 0 313.495.52703.913.7)026.319.23(
Bætur og styrkir ......................................... 114.398.109 9.285.685 105.112.424
rekstur orlofshúsa og íbúða .................... 72.997.655 72.997.655
afskriftir ...................................................... 64.708.137 533.305555.204.31742.208.05

404.575.372 166.860.582 93.719.517 9.409.492 134.585.781

rreekkssttrraarrhhaaggnnaaððuurr  ((--ttaapp)) 38.826.129 4.892.681 (23.984.774) 6.451.868 51.466.354

FFjjáárrmmuunnaatteekkjjuurr  oogg  ffjjáárrmmaaggnnssggjjöölldd 112.103.312 34.900.070 (64.708) 17.509.248 59.758.702

aaffkkoommaa  áárrssiinnss 150.929.441 39.792.751 (24.049.482) 23.961.116 111.225.056

EEiiggnniirr  ssjjóóððaa  aallllss 2.923.294.975 1.759.175.952 177.987.479 213.512.022 772.619.522

Krafa á aðra sjóði ....................................... (825.681.708) (173.364.452) (652.317.256)
EEiiggnniirr  ssaammttaallss 2.097.613.267 1.759.175.952 177.987.479 40.147.570 120.302.266

EEiiggiiðð  fféé  oogg  sskkuullddiirr

EEiiggiiðð  fféé
Vinnudeilusjóður ....................................... 225.291.001 225.291.001
akkur, styktar- og menningarsjóður ...... 182.357.590 182.357.590
Minningarsjóður VM .................................. 2.113.851 2.113.851
óráðstafað eigið fé ..................................... 1.614.021.208 635.657.728 5.717.409 210.012.002 762.634.069

EEiiggiiðð  fféé  ssaammttaallss 2.023.783.650 1.045.420.170 5.717.409 210.012.002 762.634.069

sskkuullddiirr  ssjjóóððaa  aallllss 899.511.325 713.755.782 172.270.070 3.500.020 9.985.453

Skuld við aðra sjóði .................................... (825.681.708) (658.107.386) (167.574.322)
sskkuullddiirr  ssaammttaallss 73.829.617 55.648.396 4.695.748 3.500.020 9.985.453

EEiiggiiðð  fféé  oogg  sskkuullddiirr  ssaammttaallss 2.097.613.267 1.759.175.952 177.987.479 213.512.022 772.619.522




