
Tímarit VM
V é l f r æ ð i n g u r n i n n   2 .  t ö l u b l a ð   5 .  á r g a n g u r   j ú n í  2 0 1 1   V M - F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Í t a r l e g  u m f j ö l l u n  u m  l Í f e y r i s m á l



2 tímarit Vm    júní 2011  3    júní 2011    tímarit Vm 

Tímarit VM

Útgefandi: VM

ritstjóri: sigurjón m. egilsson

Prentun: Oddi

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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Lífeyrismál
félag vélstjóra og málmtæknimanna 

hélt þing um lífeyrismál. fjórir sérfræð-

ingar voru með fyrirlestra og fundar-

mönnum var gefin kostur á að spyrja þá 

brennandi spurninga. tímarit Vm greinir 

frá þinginu og sérfræðingarnir svara 

nokkrum spurningum.

Ekki nóg að vera með pappíra 
„Vm hefur lagt mikla áherslu á 

vinnuvernd á undanförnum árum, 

bæði hvað varðar starfsmenn á sjó og 

landi,“ segir Vignir eyþórsson starfs-

maður félagsins.

Endir á ágreiningi
Hæstiréttur hefur staðfest dóm 

Héraðsdóms reykjavíkur í máli þar 

sem deilt var um rétt skipverja á 

frystitogara til veikindalauna, vegna 

meiðsla sem hann hlaut um borð í 

skipinu. ánægja er með dóminn.

Færri í áhöfnum 
guðjón Vilinbergsson var lengi 

vélstjóri hjá eimskip. Hann er 

kominn í land og segir okkur frá 

starfsferlinum. ,,Ég hef alla tíð 

verið ákaflega heppinn, aldrei 

slasast ef undanskilið er að ég 

fingurbrotnaði eitt sinn.
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SJÓMANNADAGURINN 
VM- félag vélstjóra og málmtæknimanna óskar sjómönnum  

og fjölskyldum þeirra til hamingju með daginn.
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VÍB – Eignastýringarþjónusta Íslandsbanka er leiðandi á 
íslenskum markaði og veitir alhliða eignastýringar- og 
verðbréfaþjónustu með áherslu á fagmennsku og fræðslu. 
 Eigna- og lífeyrisþjónusta
Hefðbundin ávöxtun, sparnaður í áskrift, stakar fjárfestingar 
og lífeyrissparnaður með aðstoð sérfræðinga okkar.
 Einkabankaþjónusta
Viðskiptavinum sem gera ríkar kröfur býðst sérsniðin 
einkabankaþjónusta þar sem viðskiptastjóri annast stýringu 
eignasafnsins og veitir margvíslega ráðgjöf. 
 Netbanki
Aðgangur að kauphöll og eitt breiðasta sjóðaúrval landsins 
fyrir þá sem stýra eignasafni sínu sjálfir.

Fáðu nánari upplýsingar á www.vib.is eða pantaðu viðtal við 
ráðgjafa í síma 440 4900.

Sparnaðarþjónusta 
fyrir alla
VÍB veitir sparifjáreigendum og
fagfjárfestum alhliða þjónustu
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Pistill formanns
Það hafa verið mörg mál, verkefni og 
viðburðir í gangi hjá félaginu frá ára-
mótum. Það sem hæst ber, eru nýgerðir 
kjarasamningar á almenna markaðnum, 
þar sem mörkuð var kjaralínan í öllum 
komandi kjarasamningum fram til janú-
ar 2014. allmargir kjarasamningar eru 
eftir og óvíst hver staða þeirra verður 
þegar blaðið verður prentað. Þó reynt 
verði að ljúka sem flestum samningum 
fyrir sumarfrí verður það að koma í ljós 
hvernig tekst til með það. Kjarasamn-
ingar allra vélstjóra sem starfa á sjó eru 
ófrágengnir og eru viðræður við kaupskiðpaútgerðir 
og lÍÚ í gangi. Breytingar á lögum um stjórn fiskveiða 
munu gera samninga vélstjóra á fiskiskipum mjög erf-
iða og ekki gott að sjá hvenær og hvernig þeim verði 
lokið nema með aðgerðum af okkar hálfu og þar er sjó-
mannaafslátturinn líka undir.

reynt var að fara inn á nýja nálgun við viðsemjend-
ur okkar á almenna markaðnum. Þó svo að það hafi ekki 
skilað þeim árangri sem við vonuðumst, tel ég samt sem 
áður að við höfum lagt af stað með ný vinnubrögð, sem 
við teljum að séu eðlilegri og munum beita okkur fyrir 
því að semja í framtíðinni við atvinnugreinina og for-
svarsmenn hennar, en ekki beint við sa.

strax í haust þarf að halda kjararáðstefnu og hefja 
undirbúning fyrir næstu kjarasamningagerð.

Við þurfum að leggja mat á hverju hin samræmda 
launastefna skilaði og hvort við erum spenntir fyrir 
því að halda áfram á sömu braut, allavega hvað varðar 
launaliðina. miðstýringu sa verður að brjóta upp og allt 
tal um að samningsumboðið hafi verið í höndum hvers 
félags fyrir sig gekk ekki upp. Vm varð allavega undir 
í þeim fáu kröfum sem við settum fram og fóru út fyr-
ir það sem mótað var á samningaborði sa og asÍ.   Við 
þurfum líka að skoða hvernig samvinna iðnaðarmanna-
félaganna virkaði og hvort æskilegt sé að við eflum þá 
samvinnu, án þess að allir verði með samræmda launa-
stefnu. 

Það er skoðun mín að við í Vm verðum að móta 
framtíðarstefnu í kjaramálum á okkar forsendum og 
stefnum að því að hefja mótun hennar haustið 2012 og 

fullmóta haustið 2013. Þó svo að ýmsar 
efnahagslegar forsendur geti breyst, þá 
er samt nauðsynlegt að hafa stefnu og 
framtíðarsýn í hagsmunamálum fyrir 
vél- og málmtæknina og fá alla í þessum 
greinum á vagninn með okkur.

á aðalfundi félagsins 26. mars s.l. var 
samþykkt að kaupa þrjár íbúðir í reykja-
vík til að auka framboð á íbúðum fyrir 
félagsmenn af landsbyggðinni og eft-
ir síðasta niðurskurð í heilbrigðiskerf-
inu, mun ekki veita af þeim þ.e. ef fólk 

af landsbyggðinni þarf í auknum mæli að 
leita læknisþjónustu í reykjavík.

auk þess teljum við að þetta sér skynsöm leið í að 
dreifa áhættu á geymslu á fjármunum félagsins.

samþykkt var breyting á reglum sjúkrasjóðs fyr-
ir eldri félagsmenn, það er mikið ánægjuefni að staða 
sjóðsins sé svo góð að hægt sé að bæta í styrki til félags-
manna og þá sérstaklega fyrir þennan hóp sem á undir 
högg að sækja í niðurskurðinum hjá því opinbera.

Haldið verður áfram á árinu að gera endurbætur á 
sumarhúsum félagsins og mikil ánægja er hjá félags-
mönnum með þær breytingar og endurbætur sem fram-
kvæmdar voru á síðasta ári. 

Þing Vm um lífeyrisjóðina tókst mjög vel og hvetur 
okkur til að halda áfram á þessari braut, taka fyrir mál-
efni félagsmann á okkar forsendum og kalla fram það 
sem við teljum vera kjarna málsins eða það sem við 
þurfum að fá svör við. 

mig langar að enda þennan pistil á því að ítreka það 
að félag eins og Vm getur ekki orðið öflugt nema að 
félagsmennirnir leggi sitt af mörkum með því að mæta 
á fundi og taka þátt í starfi félagsins. Það virðist vera 
einhver doði yfir starfsemi stéttarfélaga og ein skýr-
ingin er kannski sú að miðstýrð flatneskja er komin í 
kjaramálin og hinn almenni félagsmaður finnur sig ekki 
knúinn til að taka þátt í að berjast fyrir sínum kjörum 
beint. 

Vona að sumarið verði félagsmönnum ánægjulegt, 
sjómönnum og fjölskyldum þeirra óska ég til hamingju 
með sjómannadaginn.

Kv. Guðmundur Ragnarsson, formaður VM.

Verður ár framkvæmda 
Framkvæmdir verða við orlofshús:

Í vor voru gerðar lagfæringar í orlofshúsum Vm  á Kirkjubæjar-
klaustri, lóni, Úlfsstöðum, illugastöðum, syðri - reykjum og  
svignaskarði.  er þetta mikil breyting til batnaðar  fyrir félags-
menn og gesti þeirra. 

Í haust er áætlað að fara í viðbótaframkvæmdir á húsum 1, 2, 
3, litlum raðhúsum á laugarvatni og á akureyri verður r- íbúð 
og þak á raðhúsinu endurnýjað og um leið byggt yfir svalir á efri 
hæð.  

Hitaveitulögn var að hluta til lagfærð á laugarvatni og eru 
verktakar að klára frágang á svæðinu. ræsi  á vegi fór í sundur í 
vorleysingum og hefur það verið endurnýjað.

tjaldstæðum verður fjölgað og er áætlað að hafa 10 stæði á 
svæðinu. öll aðstaða eins og sundlaug, púttvöllur,  minigolf og 
rafmagn er innifalið í leiguverði.

á laugarvatni er búið að mála öll hús í sama lit og er þetta 
mikil andlitslyfting fyrir orlofsbyggðina. gert var við hellulagnir 
og lagfærðir pallar við hús 2 og 3.

öllum þessum breytingum fylgir mikið rask á svæðunum og 
eru gestir beðnir um að sýna ýtrustu varkárni og  þolinmæði  
kringum vinnusvæðin.

gæludýr eru ekki leyfð nema á Kirkjubæjarklaustri , húsi 5, og 
eru orlofshúsagestir beðnir um að virða það.

Við viljum minna gesti okkar á að golfkort fylgja húsum 
félagsins á syðri-reykjum, laugarvatni  og ölfusborgum.

athugið að veiði- og útilegukortið eru til sölu á skrifstofu 
Vm.

enn eru  eftir nokkrar lausar sumarvikur  í orlofshús og íbúðir 
félagsins um allt land. Hægt er að bóka og greiða á netinu eða 
hafa samband við stelpurnar á skrifstofunni. 

Túrbínur
Viðgerðir - Sala

Spíssar, glóðarkerti og
annar búnaður fyrir
eldsneytisker� dieselvéla

Vesturhrauni 1-210  Garðabæ  Sími 535 5850 - www.framtak.is
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laugarvatn
Ýmsar framkvæmdir eru fyrirhugaðar á orlofshúsum félagsins. 
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á aðalfundi félagsins þann 26. mars síðastliðnum, 
var samþykkt breyting á reglugerð sjúkrasjóðs 
Vm. Í henni fólst að þegar félagsmenn hætta 
störfum vegna aldurs eða örorku þá eiga 
þeir rétt á styrkjum úr sjóðnum í 36 
mánuði eftir að síðasta iðgjaldagreiðsla 
kemur en ekki 12 mánuði eins og áður 
var. einnig var skapað rými til þess að 
greiða styrki vegna kaupa á heyrn-
artækjum til eldri félagsmanna á 
fimm ára fresti ævilangt. stjórn-
armenn sjúkrasjóðsins eru mjög 
ánægðir með þessar breyting-
ar því heyrnarskerðing er at-
vinnusjúkdómur sem fylgir 
okkar félagsmönnum og 
samkvæmt upplýsingum 
frá Kristbjörgu Pálsdóttur 
Heyrnarfræðingi hjá Heyrn-
ar-og talmeinastöð Íslands þá 
er það þannig að heyrnartæki 
geta ekki komið í veg fyrir frekari 
heyrnarskerðingu, en notkun heyrn-
artækja getur minnkað líkur á að greining 
eða skilningur á orðum versni.

Þegar einstaklingar vinna í hávaða sem er 
yfir 85 dB þá er æskilegt að þeir noti heyrnahlífar allan 
tímann á meðan þeir eru í hávaðanum. en með réttri notkun 
heyrnarhlífa er hægt að minnka verulega líkur á heyrnarskerð-
ingu af völdum hávaðans.

Því miður er það þannig að heyrnarskerðing vegna hávaða 
gerist hægt og hættir ekki um leið og einstaklingur hætti að 
vera í miklum hávaða. Heldur tekur tíma fyrir heyrnina að ná 
jafnvægi en það er misjafnt milli fólks og við getum verið að tala 
um ár.

Besta forvörnin við hávaðaskemmd er því aukin notkun 
heyrnarhlífa og þó heyrnarskemmd sé farin að myndast þá er 
einnig mikilvægt að nota hlífar.

Þótt reglugerð sjúkratrygginga fari ekki að niðurgreiða 
heyrnartæki fyrr en við 30 dB þá er það ekki þar með sagt að 
þörfin fyrir heyrnartæki sé ekki til staðar.

Hjá sumum getur skerðingin verið mikil á vissum tíðnum 
en heyrnin verið góð á öðrum sem gerir þá meðaltalið lægra. 
en misjafnt er hversu vel einstaklingar geta nýtt sér tæki sem 

heyra betur en 30 dB. tónmeðalgildi milli 20 og 30 dB er óljóst 
svæði hvað varðar nýtingu tækja en það er mjög persónubund-
ið hve mikil þörfin er hjá þeim sem liggja á þessu bili milli 20 og 
30 dB.

Því er alveg skýrt að ef félagsmaður á rétt á niðurgreiðslu frá 
sjúkratryggingum þá á viðkomandi líka rétt hjá félaginu. ef við-
komandi heyrir betur en 30 db og vill fá heyrnartæki þá mun 
það vera metið sérstaklega af heyrnarfræðingi skipuðum af 
sjúkrasjóði Vm. 

Vm vill því hvetja félagsmenn sem hafa fengið sér heyrnar-
tæki nýlega en ekki verið metnir styrkhæfir að sækja um aftur 
og nýta sér þessa gleðilegu breytingu. 

réttindi aukin umtalsvert
Breytingar á reglugerðum Sjúkrasjóðs VM:

ferð eldri félagsmanna VM
Ferð eldri félagsmanna VM um Snæfellsnes og Dali fimmtu-
daginn 23. júní 2011
Hin árlega sumarferð VM verður farin fimmtudaginn 23. júní, 
og verður hún með hefðbundnu sniði.

Lagt verður af stað kl. 9:00 að morgni frá húsi félagsins að 
Stórhöfða 25.
Muna eftir viðeigandi fatnaði.
Vinsamlegast skráið ykkur sem allra fyrst í síma félagsins 
575-9800 og í síðasta lagi 21. júní.

nýjar íbúðir í reykjavík
VM festir kaup á þremur íbúðum í Reykjavík:

á aðalfundi Vm þann 26. mars sl. var samþykkt að félagið færi í 
kaup á 3 íbúðum í reykjavík fyrir félagsmenn. fyrir á Vm 2 íbúð-
ir, aðra á skúlagötu og hina í sólheimum en sú íbúð verður seld 
og önnur keypt í staðin. 

gengið hefur verið frá kaupum á íbúðunum 4 og eru þær í 
mánatúni 5, á þriðju  og fjórðu hæð.  sjúkrasjóður kaupir eina 
íbúðina og verður hún í forgangsleigu fyrir félagsmenn sem 

þurfa að sækja læknisþjónustu í reykjavík. Húsið er stað-
sett í grónu hverfi þar sem stutt er í alla þjónustu. inngangur 
í íbúðirnar er af svölum  og öllum íbúðunum fylgja stæði í bíla-
geymslu. á lóðinni er leiksvæði með leiktækjum, setbekkjum 
og gróðurkerum. 

Íbúðirnar verða afhentar um miðjan október og verða til út-
leigu eins fljótt og hægt er eftir það.
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Forstöðumaður forvarnarhússins: 

„Vm hefur lagt mikla áherslu á vinnuvernd á undanförnum 
árum, bæði hvað varðar starfsmenn á sjó og landi. Hætturnar 
eru víða og allir verða að vera á tánum í þessum efnum,“ segir 
Vignir eyþórsson starfsmaður Vm, en hann sér meðal annars 
um menntamál félagsmanna.

Vinnuslys kosta sitt, en þjóðhagslegur kostnaður vegna 
vinnuslysa hér á landi hleypur á milljörðum króna á ári hverju. 
nærri sextán þúsund tilkynningar, um vinnuslys, bárust 
Vinnueftirlitinu á fyrsta áratug aldarinnar. 

sjúkrasjóður Vm er öflugur en sjóðurinn greiðir meðal ann-
ars dagpeninga vegna launataps í veikinda- og slysafjarveru. 
Þá styrkir sjóðurinn sjóðfélaga vegna endurhæfingar, forvarna 
og tækjakaupa. greinargóðar upplýsingar um styrkveitingar 
sjóðsins er að finna á heimasíðu félagsins, www.vm.is.

Vinnuslys í ál- og járnblendi
tímarit Vm aflaði tölulegra upplýsinga um vinnuslys í ál- og 
járnblendiiðnaði hér á landi síðustu fimm árin. samkvæmt 
tölum Vinnumálastofnunar voru tilkynnt vinnuslys samtals 
187. Karlmenn voru í miklum meirihluta eins og gefur að skilja 
eða 151 á móti 36 konum. Þegar aldur þeirra sem urðu fyrir 
vinnuslysum er skoðaður kemur í ljós að flestir voru á aldrinum 
19-24 ára eða 41. Vinnueftirlitið flokkar vinnuslys eftir orsök-
um. skáð slys vegna högga voru flest, eða 41 talsins. tognun er 
algengasta tegund áverka og þar á eftir beinbrot. athyglisvert 
er að skoða á hvaða tíma slysin gerast. flest slys urðu í vakta-
vinnu og þar á eftir kemur dagvinna.Orsakavaldur í slysi er 
breytilegur, flest slysin eru rakin til vinnuvéla.

Tilkynningar um slys
Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs í landinu og 
byggir starf sitt á samþættingu eftirlits, fræðslu og rannsókna. 
slys, þar sem líkur eru á að starfsmaður hafi orðið fyrir lang-
vinnu eða varanlegu heilsutjóni, skal tilkynna Vinnueftir-
litinu eigi siðar en innan sólarhrings svo að vettvangsrannsókn 
geti farið fram. slysin skulu auk þess tilkynnt Vinnueftirlitinu 
skriflega innan viku á sérstöku eyðublaði. 

VM leggur áherslu á vinnuvernd
Vignir eyþórsson starfsmaður Vm segir að stóriðjurnar séu al-
mennt með starfandi sérstakar öryggisnefndir sem hafi það 
hlutverk að fylgjast með öryggisbúnaði.

„Ég get nefnd straumsvík sem dæmi. Þar fá 
starfsmenn sérstakan bónus náist góð-
ur árangur á sviði vinnuverndar. 
Þetta er sem sagt ekki bara mál 
viðkomandi starfsmanna, held-

ur einnig vinnuveitandans. Þessar öryggisnefndir hafa skilað 
góðum árangri að mínu viti, þótt erfitt sé að mæla árangurinn 
frá ári til árs. Vm hefur lagt mikla áherslu á vinnuvernd á und-
anförnum árum, bæði hvað varðar starfsmenn á sjó og landi. 
Hætturnar eru víða og allir verða að vera á tánum í þessum 
efnum. félagið kom meðal annars að verkefninu Betri líðan – 
Bættur hagur, en markmið þess er að fækka vinnuslysum með 
markvissum hætti.“

Hugarfarið er stóra málið
forvarnahúsið er þekkingarsetur um umferðaröryggi og 
slysa- og tjónavarnir. eitt helsta hlutverk forvarnahússins er 
að miðla upplýsingum og fræða almenning um slysavarnir.
Herdís storgaard er forstöðumaður forvarnarhússins og hús 
segir að mikil breytinga hafi orðið til batnaðar á sviði vinnu-
verndar á nokkrum árum. „álverin og þessi stóru fyrirtæki 
hafa í mörg ár verið með hærri öryggisstaðla en gengur og 
gerist hér á landi. Ég fylgdist mjög vel með uppbyggingu ál-
versins á reyðarfirði og þar voru mjög strangar öryggiskröfur 
settar. á sama tíma var verið að byggja upp á Kárahnjúkum 
og kröfurnar þar voru á flestum sviðum allt aðrar, enda urðu 
mörg slys þar. álverin eru í eigu erlendra stórfyrirtækja, sem 
eru komin mun lengra en innlend fyrirtæki á sviði vinnu-

verndar og á vissan hátt má segja að kaflaskil hafi 
átt sér stað við uppbyggingu álversins á reyð-

arfirði. Við þurfum að vinna kröftuglega að 
því að breyta hugarfari fólks í þessum efnum 
í framtíðinni. Það er ekki nóg að vera með 

stimplað vottorð um að allt sé í stakasta 
lagi á viðkomandi vinnustað. ef hugarfarið 
er ekki í lagi, er alltaf hætta á alvarlegum 
vinnuslysum.“

ekki nóg að vera  
með pappírana í lagi

Vignir Eyþórsson
Hætturnar eru víða og allir verða að vera á tánum í þessum efnum.

Vinnuslys kosta sitt, en þjóðhagslegur 
kostnaður vegna vinnuslysa hér á 
landi hleypur á milljörðum króna á ári 

hverju. Nærri sextán þúsund tilkynn-
ingar, um vinnuslys, bárust Vinnueftirlitinu á 
fyrsta áratug aldarinnar. 

EfTir orSök. fleiri en einn þáttur getur verið skráður
 kk kvk Samtals

Högg 30 11 41

Klemmdist, festist í vél 23 7 30

fall á jafnsléttu 26 9 35

fall af hærri stað 16 7 23

Hvass, beittur hlutur 9 0 9

Ofraun á líkama 3 0 3

Hiti eða kuldi 25 3 28

rafstraumur, rafblossi 2 0 2

Hættuleg efni og efnasambönd 8 1 9

annað 13 2 15

Samtals 155 40 195

TEgund áVErka. flEiri En Einn gETur VErið  
Skráður á HVErn SlaSaðan STarfSMann

 kk kvk Samtals

innvortis blæðing 11 3 14

Útvortis blæðing 22 5 27

missir líkamshluta 2 0 2

tognun, liðhlaup 54 18 72

Beinbrot 31 5 36

Bruni 29 4 33

Kal 0 0 0

Æting 4 1 5

eitrun 2 0 2

annað 17 5 22

Samtals 172 41 213

   
Vinnutími

 kk kvk Samtals

Dagvinnu 48 8 56

Kvöldvinnu 1 0 1

næturvinnu 2 0 2

Vaktavinnu 97 28 125

yfirvinnu 3 0 3

annars konar vinnu 0 0 0

Samtals 151 36 187

   
orSakaValdur 

 kk kvk Samtals

iðnaðarvélar 33 5 38

Vinnuvélar 41 12 53

Dráttarvélar, bú- og garðyrkjuvélar 0 0 0

Handverkfæri 12 1 13

lyftur og búnaður til að lyfta fólki 5 1 6

Katlar, þrýstihylki, geymar o.þ.h. 0 0 0

Vinnusvæði 26 11 37

efni og efnasambönd 10 1 11

Vörur, efni og hlutir 1 2 3

rafbúnaður 2 0 2

menn 0 0 0

Dýr 0 0 0

annað 25 3 28

Samtals 155 36 191

VinnuSlyS í ál- og járnblEndiiðnaði 
Eftir árum kk kvk Samtals

2006 34 9 43

2007 32 13 45

2008 31 6 37

2009 29 2 31

2010 25 6 31

Samtals 151 36 187

EfTir aldri

Aldur kk kvk Samtals

0-18 0 1 1

19-24 27 14 41

25-29 12 3 15

30-34 19 5 24

35-39 13 2 15

40-44 19 1 20

45-49 19 3 22

50-54 20 1 21

55-59 13 5 18

60-64 8 0 8

65-69 1 1 2

70-74 0 0 0

75-79 0 0 0

80+ 0 0 0

Samtals 151 36 187



Á þingi VM var rætt um stöðu íslensku lífeyrissjóðanna:

margir mættu á þing Vm um lífeyrismál. fjórir frummæl-
endur fluttu erindi og að þeim loknum spurðu fundar-
menn frummælendurna margra spurninga. 

frummælendur voru fjórir. fyrstur talaði einar Bein-
teinn árnason fjármálahagfræðingur og eðlisfræðing-
ur.  næstur var Ólafur Ísleifsson lektor og hagfræðingur 
og þá lilja mósesdóttir hagfræðingur og alþingismaður. 
síðasti frummælandi var marinó örn tryggvason við-
skiptafræðingur og forstöðumaður. fundarstjóri var 
sigurjón m. egilsson.

erindi þeirra voru fróðleg og upplýsandi. til að betra 
sé að átta sig á því sem þau höfðu fram að færa, svöruðu 
þau nokkrum brýnum spurningum sem birtast á næstu 
opnum blaðsins. 

fyrsta spurning til þeirra var þessi: er líklegt, miðað 
við óbreytt kerfi og 3,5% ávöxtunarkröfu, að íslensku 
lífeyrissjóðirnir geti staðið við gefin loforð um lífeyris-
greiðslur?

„á það er að líta að sjóðirnir kunna að standa lakar 
fjárhagslega en ávöxtunarforsendan 3,5% gefur til 
kynna, eins og sæist ef þeir væru gerðir upp miðað við 
lægri tölu sem e.t.v. færi nær raunhæfum forsendum 
um ávöxtun lífeyrisfjár til langs tíma,“ sagði Ólafur Ís-
leifsson meðal annars um þessa spurningu. lilja móses-
dóttir sagði meðal annars: „Það eru litlar líkur á að lífeyr-
issjóðirnir nái 3,5% raunávöxtun fram til ársloka 2015 
eða á meðan við búum við gjaldeyrishöft. Við búum nú 
þegar við offramboð fjármagns vegna ójafnvægis milli 
verðmætis skuldbindinga og eigna í hagkerfinu. Í um-
ferð eru  verðbréf og innistæður sem urðu til í bóluhag-
kerfi sem sprakk án þess að verðmæti þeirra hafi lækkað 
en það hafa hins vegar eignirnar gert sem upphaflega 
var fjárfest í.“ einar Beinteinn árnason sagði: „Hvaða 
uppgjörsaðferðir sem notast er við, þá er ljóst að flestir 
íslensku lífeyrissjóðanna geta ekki staðið við skuld-
bindingar sínar að óbreyttu ástandi. nú er hins vegar 
að vænta hærri iðgjalda á næstunni og mun það líklega 
laga stöðuna hjá mörgum sjóðum, sérstaklega þeim al-
mennu. Von mín er að gripið verði til enn frekari aðgerða 
til að rétta alla sjóðina við.“

marinó örn tryggvason sagði: „réttindakerfi lífeyris-
sjóða eru sett upp á þann veg að ef eignir nægja ekki 
fyrir skuldbindingum þá eru réttindi lækkuð. lífeyris-
sjóðir gefa því ekki föst loforð um hver framtíðar lífeyri 
verður. Heldur ræðst geta sjóðanna til greiðslu lífeyris af 
eignum sjóðanna.“

sem fyrr segir má á næstu síðum sjá allar spurning-
arnar og svör sérfræðinganna. 

standast loforðin?

Er líklegt, miðað við óbreytt kerfi og 3,5% ávöxtun-
arkröfu, að íslensku lífeyrissjóðirnir geti staðið við 
gefin loforð um lífeyrisgreiðslur?

Ólafur ísleifsson: „lífeyrissjóðirnir standa mis-
jafnlega að vígi og verður að gera skýran greinar-
mun á sjóðum hins almenna vinnumarkaðar, þar 
sem sjóðfélagar bera áhættu af hvernig til tekst um 
ávöxtun sjóðanna, og sjóðum ríkis og ýmissa sveit-
arfélaga þar sem þessi áhætta hvílir á launagreið-
endum. Hallinn á mörgum sjóðum opinberra starfs-
manna er svo stórfelldur að vandséð er að unnt verði 
að standa við gefin fyrirheit gagnvart sjóðfélögum. 
Hallinn á almennu sjóðunum er allmikill í sumum til-
fellum en þó ekki meiri en svo að ekki er útilokað að 
þeir nái flestir að rétta sig við ef þeim bjóðast væn-
legir fjárfestingarkostir á komandi tímum. á það er 
að líta að sjóðirnir kunna að standa lakar fjárhags-
lega en ávöxtunarforsendan 3,5% gefur til kynna, 
eins og sæist ef þeir væru gerðir upp miðað við lægri 
tölu sem e.t.v. færi nær raunhæfum forsendum um 
ávöxtun lífeyrisfjár til langs tíma.“

lilja Mósesdóttir: „Það eru litlar líkur á að lífeyris-
sjóðirnir nái 3,5% raunávöxtun fram til ársloka 2015 
eða á meðan við búum við gjaldeyrishöft. Við búum 
nú þegar við offramboð fjármagns vegna ójafnvægis 
milli verðmætis skuldbindinga og eigna í hagkerf-
inu. Í umferð eru  verðbréf og innistæður sem urðu 
til í bóluhagkerfi sem sprakk án þess að verðmæti 
þeirra hafi lækkað en það hafa hins vegar eignirnar 
gert sem upphaflega var fjárfest í. áform eru um 
að aflétta gjaldeyrishöftum með uppboðsmarkaði 
á aflandskrónum. Vonast er til að lífeyrissjóðirnir 
noti uppboðsmarkaðinn til að umbreyta erlendum 
eignum sínum í innlendar. gangi þetta eftir mun 
fjárfestingaþörf sjóðanna innanlands aukast og 
enn erfiðara verður fyrir lífeyrissjóðina að ná 3,5% 
raunávöxtun á allar eignir sínar.“

 Framhald á næstu opnu

Lengri lífaldur kallar að öðru óbreyttu á að 
taka lífeyris hefjist við hærri aldur en áður. 
Aðilar vinnumarkaðar hafa orðið ásáttir 

um að hækka iðgjöld í almennu sjóðina, 
væntanlega til að stuðla að því að treysta fjárhags-
stöðu þeirra og möguleika á að standa við gefin fyrir-
heit gagnvart sjóðfélögum. 
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standast loforðin?

Einar beinteinn árnason: „Hvaða uppgjörsaðferðir sem 
notast er við, þá er ljóst að flestir íslensku lífeyrissjóðanna 
geta ekki staðið við skuldbindingar sínar að óbreyttu ástandi. 
nú er hins vegar að vænta hærri iðgjalda á næstunni og mun 
það líklega laga stöðuna hjá mörgum sjóðum, sérstaklega 
þeim almennu. Von mín er að gripið verði til enn frekari að-
gerða til að rétta alla sjóðina við.“

Marinó örn Tryggvason: „réttindakerfi lífeyrissjóða eru 
sett upp á þann veg að ef eignir nægja ekki fyrir skuldbind-
ingum þá eru réttindi lækkuð. lífeyrissjóðir gefa því ekki föst 
loforð um hver framtíðar lífeyri verður. Heldur ræðst geta 
sjóðanna til greiðslu lífeyris af eignum sjóðanna. ef vextir 
verða lægri, til lengri tíma, en 3,5% munu sjóðirnir ekki geta 
greitt jafn háan lífeyri og ef vextir verða 3,5% eða hærri. 
Þetta þýðir ekki að það sé fyrirsjáanlegt að lífeyrissjóðirn-
ir sigli í þrot eða séu jafnvel píramídasvindl eins og haldið 
hefur verið fram. lægri vextir þýða einfaldlega að miðað við 
óbreytt iðgjöld munu lífeyrisgreiðslur vera lægri en ef vextir 
væru hærri.“

Og ef ekki, til hvaða ráðstafana þarf að grípa, hvað er eðlileg-
ast að gera til að svo verði? 

Ólafur ísleifsson: „almennu sjóðirnir hafa þegar gripið til 
lögmæltra úrræða og skert réttindi eftir því sem við á.“

lilja Mósesdóttir: „samkvæmt reglugerð nr. 391/1998 
með síðari breytingum miðast útreikningur lífeyrisréttinda 
við 3,5% raunávöxtun eigna lífeyrissjóða, þ.e. ávöxtun um-
fram vísitölu neysluverðs. Þetta vaxtaviðmið er hugsað til 
þess að jafna stöðu kynslóða hvað varðar iðgjald og réttindi. 
Verðtryggingin auðveldar lífeyrissjóðunum að ná því mark-
miði og auðveldar áætlanagerð til framtíða (sjá http://www.
efnahagsraduneyti.is/media/acrobat/skyrsla-nefndar-
um-verdtryggingu.pdf ). Hér er verið að lofa réttindum sem 
mjög óstöðugt efnahagslíf getur ekki staðið undir án þess að 
ganga á eignarhlut fólks í fasteignum þess þegar verðbólgu-
skot verður. 

Í umræðunni um framtíð lífeyrissjóðanna gleymist oftast 
að geta þess að sjóðsmyndunarkerfið felur í sér áhættu hvað 
varðar ávöxtun og verðmæti eigna sem geta bæði tapast og 
rýrnað í verði. mikill efnahagsóstöðugleiki magnar upp þessa 
áhættu og því er sjóðsmyndunarkerfið eða lífeyrissjóðir ekki 
talið henta við slíkar aðstæður. Hér á landi hefur verðtrygg-
ingin verið notuð til að draga úr ókostum sjóðsmyndunar-
kerfisins og markvisst verið dregið úr vægi gegnumstreymis-
kerfisins, þ.e. almannatryggingakerfisins sem fjármagnað er 
í gegnum skattgreiðslur. lífeyriskerfið er á markaðsforsend-
um og er því afar óstöðugt. nauðsynlegt er að auka þarf hlut 
gegnumstreymiskerfisins þegar lífeyrissjóðirnir geta ekki 
tryggt viðunandi ávöxtun. aukin útgjöld gegnumstreymis-
kerfisins á að fjármagna með skatti á inngreiðslur í lífeyris-
sjóðina. skatturinn mun minnka umfang sjóðanna sem voru 
fyrir hrun orðnir of stórir fyrir Íslenskt efnahagslíf.“

Einar beinteinn árnason: „Það er verið að grípa til aðgerða 

um þessar mundir og vonandi munu nefndir um þessi mál 
leggja til enn frekari tillögur að breytingum. mikilvægt er að 
markviss umræða fari fram um málið á næstunni og tillögur 
að breytingum gerðar. flestar breytingar á kerfinu þurfa 
svo á endanum að fara í gegnum alþingi. Það þarf að breyta 
uppgjörsaðferðum sjóðanna en einnig þarf að jafna réttindi 
landsmanna. Í því felst að lækka réttindi hjá opinberu sjóð-
unum en hækka þau hjá almennu sjóðunum.“

Marinó örn Tryggvason: „ef langtímavextir lækka þá er 
hægt að halda óbreyttum réttindum með því að hækka ið-
gjöld í sjóðina. rétt er að hafa í huga í alþjóðlegu samhengi 
eru réttindi sem íslenskir lífeyrissjóðir með því hæsta sem 
þekkist en iðgjöldin með því lægsta. Þetta er vegna hárra 
vaxta. lækkun langtímavaxta þýðir að hækka þarf iðgjöld 
eða lækka réttindi.“ 

Að því gefnu að við göngum of hratt á eignir sjóðanna, er þá 
hægt að áætla hvenær sjóðirnir þurrkast upp, verði ekkert 
að gert?

Ólafur ísleifsson: „tryggingafræðingar hafa aðferðir til að 
reikna dæmi um afdrif sjóða miðað við ólíkar forsendur og 
geta þannig áætlað hvenær sjóður tæmist ef svo ber undir.“

lilja Mósesdóttir: „lífeyrissjóðir eru orðnir of stórir fyrir 
hagkerfið þegar raunávöxtun fjármagns (sjóðsmyndunar-
kerfið) er ekki lengur hærri en hækkun raunlauna (gegnum-
streymiskerfið). Vísbendingar eru um að slík staða hafi ríkt 
hér á landi frá því fyrir hrun og gjaldeyrishöftin, knýja á um 
aðgerðir sem minnka umfang sjóðanna, þar sem þeir geta 
ekki lengur náð æskilegri raunávöxtun með fjárfestingum 
innanlands. Of stórir lífeyrissjóðir leiða til fjármagnsflótta 
sem hefur neikvæð áhrif á gengi krónunnar og viðskiptajöfn-

uð. gengislækkun vegna útstreymis fjármagns lífeyrissjóð-
anna, sem ekki finna arðbær fjárfestingartækifæri innan-
lands, hækkar verðlag og þar með höfuðstól verðtryggðra 
lána. 

Við núverandi aðstæður er brýnt að minnka sjóðina og 
auka vægi gegnumstreymiskerfisins til að tryggja viðunandi 
lífeyri og minnka þrýstinginn á gengi krónunnar.

lífeyrissjóðirnir munu ekki þurrkast upp ef skuldbinding-
ar þeirra verða leiðréttar í samræmi við raunverulega ávöxt-
un. Þetta þýðir að auka þarf hlut gegnumstreymiskerfisins í 
lífeyrisgreiðslum.“

Einar beinteinn árnason: „nú þegar, eiga langflestir líf-
eyrissjóðirnir ekki fyrir skuldbindingum sínum og ef ekkert 
verður að gert þá klárast sjóðir þeirra með tímanum. eins og 
komið hefur fram víða þá munu B-deild lsr og lífeyrissjóð-
ur hjúkrunarfræðinga (að óbreyttu) fara í þrot árin 2022 og 
2028 með tilheyrandi kostnaði fyrir ríkissjóð. eins væri hægt 
að reikna út hvenær aðrir sjóðir fara í þrot. Það er þó von mín 
að gripið verði í taumana og kerfið rétt við svo að afstýra 
megi þessum gjaldþrotum.“

Marinó örn Tryggvason: „samkvæmt lögum um lífeyris-
sjóði þá á að breyta réttindum ef eignir nægja ekki fyrir 
skuldbindingum. Það þýðir að ekki er fyrirsjáanlegt að líf-
eyrissjóðirnir tæmist né ráði ekki við hlutverk sitt. umræða 
um að sjóðir með bakábyrgð (t.d hluti lífeyrissjóða opinberra 
starfsmanna) muni tæmast í fyrirsjáanlegri framtíð er oft 
villandi. ábyrgðar aðilar slíkra sjóða geta valið að greiða í 

sjóðina meðan réttinda er aflað eða í framtíðinni. ákvörðun 
um hvað er gert er sambærileg og ákvörðun um hvort opin-
berir aðilar eigi að taka lán og umræða um bakábyrgðir ætti 
að ræða á sambærilegan hátt eins og um aðra lántöku.“

Þar sem Íslendingar borga minna inn í kerfið en almennt 
þekkist á meðan lífeyrissjóðirnir okkar veita meiri réttindi en 
tíðkast víðast hvar, þá hlýtur það að kalla á breytingar. Og ef 
það er rétt, hvaða breytingar?

Ólafur ísleifsson: „Hér eru lagðar fram alhæfingar sem ger-
ir erfitt um svör. eru þær forsendur óyggjandi sem liggja til 
grundvallar spurningunni?“

lilja Mósesdóttir: „ástæðan fyrir betri réttindum fyrir 
minni inngreiðslur í Íslenska lífeyriskerfinu en almennt ger-
ist annars staðar er hægt að skrifa á eignaverðsbóluna sem 
myndaðist á útrásartímanum. Bóluverðmyndunina er enn 
ekki búið að leiðrétta nema að litlu leyti, þar sem slitameðferð 
og málaferli standa enn yfir.  skerða þarf réttindi um leið og 
ljóst er að eignir lífeyrissjóðanna hafa rýrnað eða tapast. að 
öðrum kosti er verið að tryggja lífeyri núverandi lífeyrisþega 
á kostnað framtíðarlífeyrisþega sem ekki munu eiga kost á 
sambærilegum lífeyrisgreiðslum úr sjóðunum.“

Einar beinteinn árnason: „Það þarf að endurskoða mörg 
atriði þegar kemur að íslenska lífeyriskerfinu. 

 Framhald á næstu opnu

Samkvæmt lögum um lífeyrissjóði þá á að breyta réttindum ef eignir nægja ekki fyrir skuldbindingum. 
Það þýðir að ekki er fyrirsjáanlegt að lífeyrissjóðirnir tæmist né ráði ekki við hlutverk sitt. Umræða um 
að sjóðir með bakábyrgð muni tæmast í fyrirsjáanlegri framtíð er oft villandi.
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standast loforðin?

Ég hef mælt með að eftirfarandi verði endurskoðað: upp-
gjörsaðferðir lífeyrissjóðanna, iðgjöld, réttindi og lífeyris-
aldur. Best væri að láta þessa þætti vinna saman á sem hag-
kvæmastan máta fyrir sjóðfélaga.“

Marinó örn Tryggvason: „líklegt er að annaðhvort eða 
bæði, þurfi að lækka réttindi eða auka iðgjaldagreiðslur.“

Þarf að hækka iðgjöld eða hækka lífeyrisaldur? Og hvar er þá 
best að byrja? Og er það ekki viðurkenning á frumreiknilík-
anið er vitlaust? 

Ólafur ísleifsson: „lengri lífaldur kallar að öðru óbreyttu á 
að taka lífeyris hefjist við hærri aldur en áður. aðilar vinnu-
markaðar hafa orðið ásáttir um að hækka iðgjöld í almennu 
sjóðina, væntanlega til að stuðla að því að treysta fjárhags-
stöðu þeirra og möguleika á að standa við gefin fyrirheit 
gagnvart sjóðfélögum. Deila má um val á ávöxtunarkröfu í 
tryggingafræðilegu uppgjöri eins að aðrar forsendur, t.d. um 
lýðfræðilega þætti, en þetta kallar ekki á ályktun af því tagi 
sem felst í spurningunni. 

lilja Mósesdóttir: „Þessi spurning gengur ekki út frá því 
að hægt sé að finna aðra blöndu af gegnumstreymiskerfi og 
sjóðsstreymiskerfi til að tryggja viðunandi lífeyri. svarið við 
spurningunni mótast af raunávöxtunarmöguleikum sjóð-
anna (sjá umfjöllun hér fyrir ofan). Við núverandi aðstæður á 
alls ekki að stækka umfang sjóðanna með hækkun lífeyris-
aldurs eða hækkun iðgjalda. 

engin þjóð hefur lagt jafn þungar byrðar vegna uppbygg-
ingar sjóðsmyndunarkerfis á kynslóðirnar sem hafa verið á 
vinnumarkaði síðan verðtryggingin var tekin upp árið 1979. 

Þessar kynslóðir hafa greitt skatta til að fjármagna lífeyri 
þeirra sem ekki hafa áunnið sér réttindi og iðgjöld til að fjár-
magna eigin réttindi. síðan hafa þessar kynslóðir búið við 
verðtryggingu sem rýrt hefur eignarhlut þeirra í fasteignum 
sínum  á verðbólgutímum til að tryggja að eignir lífeyrissjóð-
anna rýrni ekki.“

Einar beinteinn árnason: „eins og liggur fyrir, þá verða ið-
gjöld hækkuð úr 12% í 15,5% á næstu árum og er það ágætis 
þróun, þegar litið er til stöðu lífeyriskerfisins. einnig þarf 
með tíð og tíma að skoða möguleika á hækkun lífeyrisaldurs 
með tilliti til hækkandi vænts lífaldurs.

Kerfið gekk e.t.v. upp á sínum tíma þegar raunávöxtun var 
há o.s.frv. en sjóðirnir hafa undanfarin ár greitt út of mikinn 

lífeyri miðað við stöðu þeirra og ávöxtun. raunvextir á Ís-
landi munu með tímanum nálgast það sem gengur og gerist í 
löndunum í kringum okkur, en þar eru raunvextir mun lægri 
en hér. Það ætti öllum að vera ljóst að kerfið þarfnast tölu-
verðra breytinga og nýrra reglna.“

Marinó örn Tryggvason: „ef iðgjöld eða lífeyrisaldur eru 
hækkuð þýðir það að hægt er að hafa réttindi og þar með líf-
eyrisgreiðslur hærri en ella. Það er ekki tilviljum að alþjóða-
bankinn hefur í landskýrslum sínum um Ísland bent á að líf-
eyriskerfið sé gott. Það er meðal annars vegna þess að það er 
innbyggt í réttindakerfi sjóðanna að réttindin eru breytileg. 
Það að það sé innbyggt inn í réttindakerfið að breyta þurfi líf-
eyrisgreiðslum ef eignir nægja ekki fyrir skuldbindingum tel 
ég frekar vísbendingar um það að kerfið sé skynsamlega upp 
sett en að reiknilíkanið sé vitlaust.“

Fjárfestingarþörf lífeyrissjóða er mikil. Meðan gjaldeyrishöft 
eru og fjármálamarkaðurinn ekki stór, er þá hætta á miklum 
ruðningsáhrifum vegna stærðar lífeyrissjóðanna? 

Ólafur ísleifsson: „afleitt er fyrir lífeyrissjóðina að geta 
ekki dreift áhættu og ávaxtað fé með því að leita út fyrir 
landsteinana. meðan gjaldeyrishöftin eru við lýði þurfa sjóð-

irnir að búa við ófullnægjandi val um fjárfestingar, ekki síst 
í ljósi þess að íslenskur verðbréfamarkaður er stórlaskaður 
eftir hrunið. mikil fjárfestingarþörf gæti leitt af sér hækk-
un á verði eigna og í tilfelli skuldabréfa ætti slíkt að öðru 
óbreyttu að þrýsta niður ávöxtunarkröfu.

lilja Mósesdóttir: „sú hætta er til staðar að lífeyrissjóð-
irnir ryðji burtu öðrum fjárfestum í atvinnulífinu með und-
irboðum vegna sífellt vaxandi fjárfestingarþörf. stýrivextir 
seðlabankans hafa hins vegar áhrif á hversu mikil ruðn-
ingsáhrifin verða. ef seðlabankinn hækkar stýrivexti til að 
koma í veg fyrir gengishrun þegar byrjað verður að aflétta 
gjaldeyrishöftunum, þá munu lífeyrissjóðirnir og aðrir fjár-
festar liggja með fjármagn sitt inni á bankabók í stað þess 
að keppa innbyrðis um hlut í arðbærum fjárfestingatæki-
færum. 

 Framhald á næstu opnu

Síðan hafa þessar kynslóðir búið 
við verðtryggingu sem rýrt hefur 
eignarhlut þeirra í fasteignum sínum  á 

verðbólgutímum til að tryggja að eignir 
lífeyrissjóðanna rýrni ekki.

Ef iðgjöld eða lífeyrisaldur eru hækkuð þýðir það að hægt er að hafa réttindi og þar með lífeyrisgreiðslur 
hærri en ella. Það er ekki tilviljum að Alþjóðabankinn hefur í landskýrslum sínum um Ísland bent á að 
lífeyriskerfið sé gott. 
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standast loforðin?

fjárfestingartækifæri skortir í Íslensku atvinnulífinu vegna 
tregðu stjórnvalda og banka að leiðrétta skuldir fyrirtækja 
og heimila. lífeyrissjóðirnir hafa því aukið kaup sín á ríkis-
skuldabréfum og nú er svo komið að skuldabréf gefin út af 
hinu opinbera eru nú um 41% af eignasafni þeirra. árið 2007 
voru opinber skuldabréf aðeins 17% af eignasafni lífeyris-
sjóðanna. tekjuskattur er ekki greiddur af inngreiðslum í líf-
eyrissjóði heldur við úttekt. um 40% af fjármagni sjóðanna 
er því skattfé sem þeir ávaxta fyrir hið opinbera. Þegar sjóð-
irnir ná ekki hærri ávöxtun en sem nemur fjármagnskostnaði 
ríkis og sveitarfélaga, þá eru engin fjármálaleg rök fyrir því 
að skattleggja ekki inngreiðslur. skattlagning inngreiðslna 
myndi minnka sjóðina og draga úr ruðningsáhrifum þeirra á 
meðan við búum við gjaldeyrishöft.“

Einar beinteinn árnason: „gjaldeyrishöft eru óæskileg 
fyrir lífeyrissjóðina. Þau valda því að sjóðirnir eru fastir með 
sitt gríðarlega mikla fjármagn inni í íslenska hagkerfinu, þar 
sem lítið er um fjárfestingarkosti eins og staðan er núna. 
Þetta er óæskilegt og skapar hættu á bólumyndun. lífeyris-
sjóðirnir þurfa skv. lögum að krefjast 3,5% raunávöxtunar á 
fjárfestingar sínar, sem t.d. þröngvar þeim í áhættusamari 
fjárfestingar og heldur vaxtastigi háu. ef að uppgjörsaðferð-
um yrði breytt og sjóðunum þannig í kjölfarið gert kleift að 
fjárfesta í fleiri kostum hér á landi væri hluti vandamálsins 
leystur. lífeyrissjóðirnir gætu einnig komið til móts við pen-
inga- og hagstjórn landsins og hjálpað til við að aflétta gjald-
eyrishöftunum.“

Marinó örn Tryggvason: „án mikils hagvaxtar sem fylgir 
mikil fjárfesting þá er líklegt að erfiðara verði fyrir lífeyris-
sjóði (og aðra fjárfesta) að finna áhugaverða fjárfestinga-
kosti. líklegt er að án hagvaxtar muni eignaverð hækka mik-
ið og hugsanlega verði verðbólga hærri en ella. Vegna þessa 
er gríðarlega mikilvægt að hagvöxtur verði nægur á næstu 
árum. Þessi fjárfestingargeta (eða þörf) sínir að hráefnin eru 
til staðar til þess að skapa hagvöxt.“

Er efnahagsstjórn landsins að breytast á þann veg að skuld-
bindingar og fjárfestingarþörf opinbera og almenna lífeyris-
kerfisins muni stjórna henni?

Ólafur ísleifsson: „efnahagsstjórn landsins er í skötulíki 
meðan stefnan felst í að beita gjaldeyrishöftum og hávöxtum 
til að viðhalda fölsku gengi á ónýtri mynt. Þessi stefna getur 
ekki varðað leiðina til hagsældar og hún er skaðleg lífeyris-
sjóðum rétt eins og fyrirtækjum og heimilum.“

lilja Mósesdóttir: „Við vitum að lífeyrissjóðirnir draga sig 
út úr útboðum á m.a. ríkisskuldabréfum ef þau tryggja þeim 
ekki 3,5% raunávöxtun. Hrun skatttekna eftir bankahrunið 
hefur gert ríkissjóð háðan lífeyrissjóðunum um fé til að fjár-
magna hallann. gert er ráð fyrir að heildarjöfnuður náist í 
ríkisfjármálum árið 2013 og þá þurfa sjóðirnir að leita annað 
til að fullnægja fjárfestingarþörf sinni á hverju ári. 

Það er því mikill þrýstingur á ríkið að fjárfesta í innviðum 

samfélagsins og setja slíkar fjárfestingar í rándýra einka-
framkvæmd sem fjármögnuð er af lífeyrissjóðunum sem hafa 
það eitt að markmiði að hámarka ávöxtun sína. 

til að tryggja lífeyrissjóðunum arðbæra fjárfestingarmögu-
leika er ætlunin að veita þeim lagalega heimild til að fjárfesta 
í óskráðum hlutabréfum orkufyrirtækja í eigu hins opinbera. 
lífeyrissjóðirnir munu þrýsta á að verðið sem þeir kaupa 
hlutinn á í orkufyrirtækjum tryggi þeim 3,5% raunávöxtun 
til að þeir geti staðið við lífeyrisskuldbindingar sínar. m.ö.o. 
hætta er á að lífeyrissjóðirnir fái að eignast hlut í orkufyrir-
tækjum á brunaútsölu til að koma í veg fyrir skerðingar á líf-
eyri.“ 

Einar beinteinn árnason: „Það er mjög mikilvægt að líf-
eyrissjóðirnir vinni með peninga- og hagstjórn landsins líkt 
gert er í mörgum af okkar viðmiðunarlöndum. Kerfið þarf að 
vera þannig upp byggt að hið opinbera hafi einhver stjór-
ntæki gagnvart lífeyrissjóðunum svo að þeir vinni með sem 
hagkvæmustum hætti með hagstjórn landsins, en ekki gegn 
henni. Þetta stóreykur stöðugleika og hagkvæmni hagkerf-
isins sem og hagvöxt til langs tíma. Það þarf að setja þessi 
stjórntæki í lög sem fyrst, að erlendri fyrirmynd.“

Hver yrði áhrif aðildar að ESB og upptaka  
evru á lífeyrissjóðina? 

Ólafur ísleifsson: „Höfuðatriðið í þessu sambandi er á 
hvaða gengi krónunnar evran yrði tekin upp. Þetta skipta-

gengi mun ráða því hversu verðmætar lífeyriseignir lands-
manna yrði í hinni nýju mynt og þar með gæti þetta atriði 
riðið baggamuninn í væntanlegri þjóðaratkvæðagreiðslu um 
evruna.“

lilja Mósesdóttir: „Við vitum að lífeyrissjóðirnir draga sig 
út úr útboðum á m.a. ríkisskuldabréfum ef þau tryggja þeim 
ekki 3,5% raunávöxtun. Hrun skatttekna eftir bankahrunið 
hefur gert ríkissjóð háðan lífeyrissjóðunum um fé til að fjár-
magna hallann. gert er ráð fyrir að heildarjöfnuður náist í 
ríkisfjármálum árið 2013 og þá þurfa sjóðirnir að leita annað 
til að fullnægja fjárfestingarþörf sinni á hverju ári. 

Það er því mikill þrýstingur á ríkið að fjárfesta í innviðum 
samfélagsins og setja slíkar fjárfestingar í rándýra einka-
framkvæmd sem fjármögnuð er af lífeyrissjóðunum sem hafa 
það eitt að markmiði að hámarka ávöxtun sína. 

til að tryggja lífeyrissjóðunum arðbæra fjárfestingarmögu-
leika er ætlunin að veita þeim lagalega heimild til að fjárfesta 
í óskráðum hlutabréfum orkufyrirtækja í eigu hins opinbera. 
lífeyrissjóðirnir munu þrýsta á að verðið sem þeir kaupa 
hlutinn á í orkufyrirtækjum tryggi þeim 3,5% raunávöxtun 

til að þeir geti staðið við lífeyrisskuldbindingar sínar. m.ö.o. 
hætta er á að lífeyrissjóðirnir fái að eignast hlut í orkufyrir-
tækjum á brunaútsölu til að koma í veg fyrir skerðingar á líf-
eyri.“

Einar beinteinn árnason: „aðild að esB og upptaka evru 
myndi í fyrsta lagi neyða okkur til að breyta uppgjörsaðferð-
um sjóðanna, því að evran býður ekki upp á 3,5% raunvexti. 
Vextir á lánum í landinu myndu minnka til muna í kjölfarið. 
sjóðirnir gætu auk þess fjárfest um alla evrópu án þess að 
hafa neikvæð áhrif á gengið heima fyrir. mikið hefur verið 
talað um að lífeyrissjóðirnir séu orðnir of stórir fyrir íslenskt 
hagkerfi en upptaka evru myndi leysa það vandamál vegna 
þess hve stórt evrumyntsvæðið er. gjaldeyrisáhætta myndi 
minnka, en lífeyrissjóðirnir eru nú að eyða stórum fjárhæð-
um í gjaldeyrisvarnir. mun auðveldara yrði að dreifa eigna-
safni sjóðanna og heildaráhætta þeirra myndi minnka.“

Marinó örn Tryggvason: „líklegt er að upptaka evru myndi 
leiða til lækkunar vaxta. Það myndi þíða að sjóðirnir myndu 
ekki geta staðið undir óbreyttum lífeyri nema með töluverðri 
hækkunar iðgjalda. líklegt er að lækka þyrfti réttindi jafnvel 
þó iðgjöld yrði hækkuð mikið.“

Aðild að ESB og upptaka evru myndi 
í fyrsta lagi neyða okkur til að breyta 
uppgjörsaðferðum sjóðanna, því að 

evran býður ekki upp á 3,5% raunvexti. 
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Líklegt er að upptaka Evru myndi leiða til lækkunar vaxta. Það myndi þíða að sjóðirnir myndu ekki geta 
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indi jafnvel þó iðgjöld yrði hækkuð mikið.
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Helmingur tekna vegna erlendra skipa.

„já, það er rétt, okkur hefur gengið nokkuð vel að fá til okkar út-
lenda togara til viðgerða og breytinga. án þeirra er ég hræddur 
um að færri væru á launaskrá hjá okkur. eins og staðan er í dag 
vantar okkur starfsfólk. Verkefnastaðan er mjög góð, þökk sé 
nokkrum erlendum verkefnum sem þegar hefur verið samið um,“ 
segir anton Benjamínsson framkvæmdastjóri slippsins. starfs-
menn fyrirtækisins eru nú um 130, að stórum hluta málmiðnað-
armenn. 

„Þegar íslenskir útgerðarmenn fóru að draga úr viðskiptum 
við okkur leituðum við verkefna erlendis. stærsta verkefnið 
undanfarna mánuði er vinna við togara  sem norska útgerðar-
fyrirtækið norland Havfiske keypti frá grænlandi.  Það hafa 
verið gerðar viðamiklar endurbætur á honum, sem nokkur ís-
lensk fyrirtæki sjá um. meðal annars sá kælismiðjan frost um 
að setja upp nýtt kælikerfi. Heildarkostnaðurinn við endur-
bæturnar er hátt í 400 milljónir króna. Þessi togari stundaði 
áður rækjuveiðar, en eftir breytingarnar verður hann gerður 
út á botnfisk. staðan er sem sagt mjög ásættanleg, verkefnin 
eru næg.“

Traust
anton segir að slippurinn keppi við fyrirtæki í evrópu um er-
lendu verkefnin. staða íslensku krónunnar hjálpi vissulega til við 
að geta boðið hagstætt verð, en góð og traust þjónusta skipti þó 
mestu máli í þessum efnum.

„Það berast yfirleitt nokkur tilboð í þessi verkefni, þannig 
að samkeppnin er vissulega hörð. Við höfum sem betur fer náð 
að skapa okkur traust á þessum markaði, auk þess sem erlendu 
kaupendurnir vita að íslenskar útgerðir eru kröfuharðar og því 
óhætt að treysta á að íslensk fyrirtæki skili góðu verki. Ég get 
nefnt sem dæmi að grænlenskt útgerðarfyrirtæki er nokkuð stór 
viðskiptavinur, þannig að við getum ekki annað en verið ánægðir 
með gang mála í þessum efnum.“

Íslenskar 
útgerðir 
pakka Í vörn

Þegar íslenskir útgerðarmenn fóru að draga úr viðskiptum við okkur leituðum við verkefna erlendis. Stærsta 
verkefnið undanfarna mánuði er vinna við togara  sem norska útgerðarfyrirtækið Norland Havfiske keypti 
frá Grænlandi.  Það hafa verið gerðar viðamiklar endurbætur á honum, sem nokkur íslensk fyrirtæki sjá um.

afleiðingar óvissunnar
anton segir veltuna á þessu ári vera af stærstum hluta vegna 
vinnu við erlend skip, staðan sé á margan hátt sérkennileg.

„Ég reikna með að um helmingur veltunnar á fyrri helmingi 
ársins verði vegna vinnu við erlenda togara. Þetta er mikil breyt-
ing frá síðasta ári, þá var veltan um fimmtungur vegna erlendra 
verkefna. staðan er einfaldlega sú að íslenskar útgerðir láta að-
eins gera við það allra nauðsynlegasta. Þetta er bein afleiðing 
þess að mikil óvissa hefur ríkt um framtíð sjávarútvegsmála hér 
á landi. Í mínum huga er að alveg klárt, sama hvað hver segir. Ís-
lensk útgerðarfyrirtæki hafa verið í vörn, óvissan hefur neytt 
fyrirtækin til þess,“ segir anton Benjamínsson framkvæmda-
stjóri slippsins.

anton benjamínsson
Erlendir kaupendur vita að íslenskar útgerðir eru kröfuharðar og því óhætt 
að treysta á að íslensk fyrirtæki skili góðu verki.



árið 2007 hætti friðrik Björgvinsson í Vestmannaeyjum til sjós 
en þá var hann vélstjóri á Huginn Ve. friðrik segir að hann hafi 
ekki hugsað sig lengi um þegar hann ákvað að verða vélstjóri á 
sínum tíma, hann hafi haft lengi haft áhuga á vélum og öllu því 
sem tengist tækni tengdu vélum og svo hafi það auðvitað verið 
atvinnuspursmál á þeim tíma. Hann var í 30 ár á sjó, alltaf á bát-
um frá Vestmannaeyjum.

,,Þetta starf breyttist talsvert á þessum 30 árum sem ég var 
til sjós. Í lokin þegar ég var á Huginn var þetta allt orðið meira 
og minna í einhverjum rafeindaboðum og fleiru, alveg rosaleg 
tækni sem krafðist þess að maður var alltaf að læra eitthvað 
nýtt.

Ég fór í háskólanám 2004 og lærði m.a. rekstrarfræði og er 
í dag verkefnastjóri hjá umhverfis- og framkvæmdasviði Vest-
mannaeyjarbæjar og kann ákaflega vel við mig í því starfi. Það er 
auðvitað mikil breyting frá því að vera á sjó en mig hefur aldrei 
langað á sjó aftur og aldrei látið það eftir mér að fara einn afleys-
ingatúr. Ég hef aldrei litið til baka eftir að ég hef tekið einhverja 
ákvörðun.

Það er mikill skortur á fólki í ýmsum greinum í dag þrátt fyrir 
umtalsvert atvinnuleysi. Þannig vantar fólk í orku- og iðnaðar-
geiranum sem ætti m.a. að gefa þeim sem eru með vélstjórarétt-
indi verulega möguleika á vinnumarkaðnum umfram ýmsar aðr-
ar stéttir. en því miður virðist ásókn í vélastjóranám ekki vera að 
aukast neitt umtalsvert þrátt fyrir að ég telji að það vanti alltaf 
vélstjóra í raforkuverin á Íslandi, og sá vandi eykst bara ef raf-
orkuverunum fjölgar,” segir friðrik Björgvinsson í Vestmanna-
eyjum.

torfi friðfinnsson á Hornafirði er vélstjóri á hafnsögubátnum 
Birni lóðs og hefur verið vélstjóri í u.þ.b. 18 ár. torfi segir að 
allt frá barnsaldri hafi hann haft áhuga að vélum og tækni og 
það hafi ekki síst valdið því að hann fór í vélstjóranám, ekki síst 
þegar það stóð til boða á heimaslóð á Hornafirði, þó sækja þyrfti 
einstaka námskeið eða gangast undir próf í reykjavík. ,,Ég var 
búinn að starfa til sjós í nokkur ár áður en ég fór í þetta nám. 
Þá vorum við nokkrir hér á Hornafirði búnir að starfa á undan-
þágu á þeim tíma þegar Hornafjörður var virkilega stór verstöð, 
og eftir námið héldu flestir áfram til sjós. Það var mikið happa-
spor fyrir okkur að boðið var upp á vélstjórnarnám á Hornafirði 
því margir hverjir áttu ekki heimangengt á skólabekk í reykja-
vík. Ég byrjaði sem vélstjóri á Ólafi tryggvasyni árið 1972 og fór 
síðan yfir á Æskuna og var þar í ein 10 ár. Þá gerðist ég hafn-
sögumaður, það hefur líklega verið 1986.”

torfi segist hafa hætt á sjó þrátt fyrir að útgerðin væri að 
fá nýjan bát smíðan í Portúgal en það voru m.a. Haukafell og 
Þinganes en fjórir bátar komu þá nýir til landsins. ,,Ég sá ekkert 
eftir því að fara í land þrátt fyrir það, þetta var orðið nægur tími 
á sjónum, eða um 20 ár.”

Var það alltaf jafn skemmtilegt að vera vélstjóri?
,,já veistu það, ég held það bara enda er töluverð tilbreyting 

í þessu starfi.”
torfi segir að hann hafi um árabil verið umboðsmaður Vél-

stjórafélags Íslands á Hornafirði en þegar félagið sameinaðist 
málmiðnaðarmönnum og varð Vm hafi áherslurnar breyst hjá 
félaginu svo hann segist ekki vita hver staða hans er gagnvart 
Vm í dag þar sem ekkert hafi verið rætt við hann.

,,Ég fylgist því minna með hvað er að gerast í mínu stétt-
arfélagi utan þess sem ég verð áskynja með því að fara inn á 
heimasíðu félagins. nú eru viðsjárverðir tímar en ég held að það 
muni verða skrifað undir nýja kjarasamninga innan tíðar. Þeir 
vélstjórar sem eru til sjós mega núna vera tiltölulega ánægðir 
með sín laun því fiskverð hefur hækkað mikið og hlutaskipta-
reglan hefur tryggt okkur vélstjórum til sjós betri laun en víða 
er boðið upp á í landi vegna veiklaðs gengis krónunnar,” segir 
torfi friðfinnsson.

sá ekki eftir að fara í land Var atvinnu- 
spursmál 

Mikið happaspor að hafa vélstjórnarnám á Hornafirði: friðrik björgvinsson í Vestmannaeyjum:
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Efast um aukna  
ásókn í vélstjóranám
Ólafur Einir Einarsson var í 23 ár hafnsögumaður á 
Hornafirði en hefur hætt störfum fyrir aldurs sakir, 
en er enn á hafnsögubátnum Birni Lóðs fram á sum-
ar, náði sér í skipstjórnarréttindi á hann, þ.e. svokall-
að pungapróf. Ólafur var í 20 ár vélstjóri á Hvanney 
frá Hornafirði og segir alltaf hafa verið ánægður í því 
starfi, vélstjórnin hafi alltaf höfðað til hans, þetta sé 
skemmtilegt starf og hann hafi snemma á lífsleiðinni 
ákveðið að velja það sem ævistarf.

Ólafur segir að hann hafi aldrei lent í neinum 
vandræðum í Hornafjarðarósi sem getur verið ansi 
viðsjárverð innsigling í stífri suðvestanátt vegna 
þess að þá getur farið að brjóta umtalsvert. En það 
þekki sjómenn vel og sýna því sérstaka aðgát í 
siglingu um ósinn ,,En auðvitað er svo líka nokkur 
straumur í ósnum, á sex tíma fresti stríður straumur 
ýmist inn eða út.”

Ólafur segist ekki vera mikill félagsmálamaður 
og taki því lítið þátt í starfi síns stéttarfélags, Félags 
vélstjóra og málmtæknimanna, raunar lítið umfram 
það að borga félagsgjöld. ,,Ég er hins vegar sáttur 
við þetta nýja félag og vona að það gangi vel en fyrir 
efnahagshrunið hafði dregið talsvert úr aðsókn í vél-
stjóranám og ég efast um að það breytist mikið nú 
þrátt fyrir aukið atvinnuleysi og nú geti ekki allir 
orðið bankamenn!

Stóru uppsjávarveiðiskipin okkar, Jóna Eðvalds 
og Ásgrímur Halldórsson liggja hér við bryggju en 
þau sjá vinnslunni fyrir hráefni meðan síldveiði, 
kolmunna- eða makrílveiði stendur yfir. Nánast 
allur afli þeirra er frystur til manneldis hjá Skin-
ney-Þinganesi og þannig næst umtalsvert meira 
aflaverðmæti þó verð á mjölinu hafi verið alveg 
þokkalegt að mér skilst. Nú er verið að bíða eftir að 
makrílveiðin hefjist einhvern tíma í sumar, eða jafn-
vel síldveiði,” segir Ólafur Einir Einarsson.

Torfi friðfinnsson
Ég var búinn að starfa til sjós í nokkur ár áður en ég fór í þetta nám. Þá 
vorum við nokkrir hér á Hornafirði búnir að starfa á undanþágu á þeim 
tíma þegar Hornafjörður var virkilega stór verstöð, og eftir námið héldu 
flestir áfram til sjós.

friðrik björgvinsson verkefnastjóri
En því miður virðist ásókn í vélastjóranám ekki vera að aukast neitt umtals-
vert þrátt fyrir að ég telji að það vanti alltaf vélstjóra í raforkuverin á Íslandi, 
og sá vandi eykst bara ef raforkuverunum fjölgar.

20 tímarit Vm    júní 2011  21    júní 2011    tímarit Vm 



að venju var látinna félaga minnst við upphaf aðalfundar. sex-
tíu og níu félagar höfðu fallið frá. Þegar þeirra hafði verið minnst 
sagði guðmundur Þ. ragnarsson, formaður félagsins frá efna-
hagi félagsins, sem er traustur og hefur vaxið að raunvirði.

góður afgangur var af rekstri og tekjur jukust. rekstraraf-
gangur var á félags-, fræðslu- og sjúkrasjóði en lítilsháttar tap á 
orlofssjóði, kr. 850.000, vegna endurbóta á orlofshúsum. á árinu 
hófst vinna við endurskipulagningu á rekstri félagsins. Vinnu-
fundur starfsfólks var haldinn í maí. Þar sem byrjað var að skil-
greina betur verkefni skrifstofunnar. Því miður hefur ekki verið 
hægt að sinna þessu sem skyldi vegna annarra verkefna en von-
andi mun þessari vinnu ljúka á árinu. Verktaki var fenginn til að 
koma skjalasafni félagsins í lag og ákveðið að kaupa skjalastjórn-
unarkerfi til að halda utan um gögn félagsins til framtíðar. 

ákveðið var að útvista tímaritaútgáfu félagsins og gerður var 
samningur við gogg ehf., útgáfufélag sigurjóns m. egilssonar. 
Þetta er tilraun til að leiða umfjöllun um málefni félagsmanna 
á nýjar og ferskari brautir og mun vonandi leiða til beinskeytt-
ari umfjöllunar. með haustinu er ætlunin að opna nýja heimasíðu 
Vm. stjórn félagsins hefur ákveðið að halda Vm-þing á hverju ári, 
ótengt aðalfundi, og halda kjararáðstefnu með trúnaðarmönnum 
og tengiliðum félagsins. Þing verður í vor þar sem fjallað verður 
um lífeyriskerfið. Í haust verðu svo kjararáðstefna sem ætlað er 
að leggja grunn að undirbúningsvinnu fyrir framtíðarsýn félags-
ins í kjaramálum. 

atvinnuleysið
atvinnuleysi meðal félagsmanna hefur aukist milli ára, úr þrem-
ur í fjögur og hálft prósent. Það er þó helmingi minna en lands-
meðaltal í janúar 2011. Það er aftur á móti ljóst að þegar verkefni 
á sviði atvinnuuppbyggingar hefjast mun verða skortur á vél-og 
málmtæknimönnum. Í könnun sem Vm gerði hjá tólf stórum fyr-
irtækjum kom fram að ef einhver verkefni koma, muni þau þurfa 
að ráða inn starfsmenn hratt.  Því má líka halda til haga að ungt 
fólk hefur ekki sótt í það að mennta sig í þessi störf undanfarin ár 
þannig að endurnýjun í greinunum er ekki í samræmi við þörfina 
og er það mikið áhyggjuefni

stjórn Vm ákvað að í niðursveiflu væri það samfélagsleg 
skylda félagsins að halda ekki að sér höndum t.d. með fram-
kvæmdir við orlofshús félagsins, heldur bæri að halda áfram við-
haldi og endurbótum á þeim. gerður hefur verið leigusamningur 
við ungmennafélag laugdæla á landi þess við hlið orlofsaðstöðu 
Vm á laugarvatni og hófst undirbúningsvinna við uppbyggingu 
á svæðinu á árinu. landið sem tekið hefur verið á leigu á að vera 
fyrir tjöld og útilegufaratæki félagsmanna.

guðmundur ragnarsson telur að Vm hafi slitið barnsskón-
um og tími sé kominn til að skipuleggja félagið og rekstur þess 
til framtíðar. eðlilega hafi hlutirnir þróast á annan veg en 
menn sáu fyrir við stofnun Vm, en með því að vera sveigjanleg 
og breyta því sem ekki virkar er verið að sýna að ætlunin er að 
koma á öflugu landsfélagi allra í vél-og málmtækni. „Það sýnir 

Höfum slitið barnsskónum
aðalfundur Félags vélstjóra og málmtæknimanna:

22 23tímarit Vm    júní 2011      júní 2011    tímarit Vm 

að við erum á framfaraleið og ætlum ekki að staðna.“  áslaug r. 
stefánsdóttir, skrifstofu og fjármálastjóri Vm, kynnti reikninga 
félagsins. tekjur voru 403 milljónir, samanborið við 373 milljónir 
árið áður. gjöld voru 338 milljónir, samanborið við 374 milljónir 
árið áður. rekstrarafgangur varð því kr. 64 milljónir en árið áður 

var tap á rekstri 1,1 milljón.  fjármagnstekjur voru 70 milljónir, 
samanborið við 90 milljónir árið áður. Heildarafkoma var því já-
kvæð um 134 milljónir. eignir félagsins eru samtals tæplega 1,9 
milljarðar. 

 Framhald á næstu opnu

frá aðalfundi
Ágætlega sóttur og málefnalegur aðalfundur er að baki. Þar kom meðal 

annars fram að fjárhagsstaða félagsins er sterk.

Varað við pólitísku valdi
Stjórn VM lýsir yfir ánægju sinni með ákvæði fyrstu greinar 
frumvarpsins um óskoraða þjóðareign á nytjastofnum á mið-
unum við Ísland.

Hinsvegar harmar stjórn VM þau vinnubrögð sem við-
höfð hafa verið við gerð frumvarpsins, þar sem ekkert sam-
starf eða samráð var við hagsmunaaðila í greininni. Þá hafa 
ekki verið skoðaðar til fulls þær efnahagslegu afleiðingar 
sem fyrirhugaðar breytingar, samkvæmt frumvarpinu, hafa 
á afkomu atvinnugreinarinnar og þjóðarinnar allrar. Pólitískt 
vald til að deila og drottna í atvinnulífinu er eitthvað sem 
stjórn VM taldi að væri liðin tíð og fullreynt með skelfilegum 
afleiðingum.

Í frumvarpinu er ekki tekið mið af þeirri staðreynd að 
veiðar og vinnsla sjávarafurða er hátækniiðnaður og störfum 
í þessum greinum hefur sífellt farið fækkandi og mun jafnvel 
fækka frekar.

Sjávarútvegur á Íslandi verður ekki rekinn sem atvinnu-

bótavinna. Röskun á búsetu víða á landsbyggðinni, vegna 
breyttra atvinnuhátta í sjávarútvegi, verður ekki snúið við 
með valdbeitingu. Hana verður að leysa með öðrum aðferð-
um. 

Afkastageta veiða og vinnslu er langt frá því að vera full-
nýtt í dag og því lítil skynsemi að auka fjárfestingarnar og 
skuldir greinarinnar, sem til framtíðar mun þýða skerðingu á 
lífskjörum almennings í landinu.

Stjórn VM mótmælir því harðlega fyrir hönd vélstjóra 
á fiskiskipaflotanum, sem hafa lífsviðurværi sitt af sjó-
mennsku, að verið sé að taka af þeim störfin og færa öðrum. 

Atvinnugreinin hefur þurft að sætta sig við niðurskurð 
aflaheimilda og fækkun starfa. Það er því eðlileg krafa þeirra 
sem hafa lífsviðværi sitt af sjómennsku að atvinna þeirra og 
starfsmöguleikar verði ekki skertir frekar fyrir aðra, jafnvel 
af áhuga fiskimönnum sem hafa fulla vinnu í öðrum atvinnu-
greinum.
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að venju þurfti aðalfundurinn að taka afstöðu til hinna ýmsu 
mála.

félagsaðild
n lögð var fram tillaga um breytingu á félagsaðild, hún laut að 
því að félagið verði einnig opið þeim sem starfa í bílgreinum. Í 
greinargerð með tillögunni sagði að margir félagsmanna Vm 
starfa innan bílgreina, auk þess sem blönduð félög ættu þá auð-
veldara með að hefja samstarf og hugsanleg sameiningu við 
Vm. Breytingin var samþykkt.

fjármál
n tillaga um textabreytingu á 21. grein var lögð fram, en hún 
varðaði það að bæta eftirfarandi texta í greinina
tillaga/ályktun sem leggja á fram á aðalfundi/félagsfundi og 
hefur í för með sér fjárútlát fyrir félagið, skal send til stjórn-
ar félagsins áður en hún er lögð fram á aðalfundi/félagsfundi 
félagsins. erindið þarf að hafa borist stjórn félagsins mánuði 
fyrir aðalfund/félagsfund.
Í greinargerð sagði að viðbót þessi væri gerð til að undirstrika að 
meðferð og endanleg ákvörðunartaka á hugsanlegum ályktun-
um eða tillögum sem bornar eru fram á aðal-og félagsfundum 
væri hjá stjórn félagsins sem bæri ábyrgð á fjárhag þess skv. 21. 
gr. laga Vm.

nokkrar umræður urðu um tillöguna, en að lokum var hún 
felld, þrátt fyrir að hafa fengið meirihluta atkvæða, en  25 sögu 
já og 20 nei. samkvæmt 31. gr. laga Vm þarf 2/3 hluta (eða 66%) 
greiddra atkvæða til að samþykkja lagabreytingar á aðalfundi. 
Hér var hlutfallið 25/45 eða 55%. 

breytingar á reglugerð sjúkrasjóðs VM
n Breytingar á rétti til dagpeninga, bóta og styrkja var sam-
þykkt. Þá bætist eftirfarandi undirgrein við 8. grein.  „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 sjóðsfélagi hefur orðið fyrir og rekja má til atvinnu 
viðkomandi.“
Í greinagerð segir: „stjórn sjúkrasjóðs Vm telur, vegna góðrar 
stöðu sjóðsins og breyttra aðstæðna í samfélaginu, að rýmka 
þurfi reglugerð sjóðsins til að stjórn hans geti styrkt frekar eldri 
félagsmenn félagsins.“

breytingar á akki
n tillaga stjórnar um breytingar á nafni og lögum akks styrkt-
ar- og menningarsjóðs vélstjóra og vélfræðinga var borin upp á 
fundinum. tillagan laut að breytingu á nafni styrktarsjóðsins 
úr – akkur styrktar- og menningarsjóðs vélstjóra og vélfræð-
inga í akkur - styrktar og menningarsjóður Vm. Og að samhliða 
verði gerðar tilheyrandi breytingar á lögum sjóðsins. 

laga- og reglugerðabreytingar

formaðurinn á fundinum
Guðmundur Þ. Ragnarsson, formaður VM, hafði í mörgu að snúast á aðal-
fundi félagsins.

fundarmenn
Fundurinn var velsóttur og um-

ræður góðar og málefnalegar.

Hefur þú smakkað 
pizzurnar okkar?
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Hæstiréttur staðfestir rétt sjómanna til fullra launa í slysa- og veikindaforföllum.

Hæstiréttur staðfesti nýverið dóm Héraðsdóms reykjavíkur, í 
máli þar sem deilt var um rétt skipverja á frystitogara til veik-
indalauna, vegna meiðsla er hann hlaut um borð í skipinu.

fyrir hönd skipverjans var gerð krafa um full óskert laun í 
þeim tveimur veiðiferðum sem farnar voru meðan á óvinnu-
færni hans stóð, sem var í rúma tvo mánuði. Útgerðin vildi 
hins vegar ekki greiða skipverjanum forfallalaun fyrir 
fyrri veiðiferðina sem farin var á tímabilinu, einvörð-
ungu þá síðari, þar sem skipverjinn hefði átt að vera 
í fríi fyrri veiðiferðina, hefði hann ekki veikst. taldi 
útgerðin að við uppgjör veikinda- og slysa-
launa ætti að miða við róðrafyrirkomulag 
sem almennt gilti um borð í skipinu, sem 
var tvær veiðiferðar á sjó og ein í frí. Hafði 
útgerðin um árabil haft þennan háttinn 
á við uppgjör slysa- og veikindalauna við 
skipverja sinna.

Í dómi Hæstaréttar sagði að skýra bæri 1. 
mgr. 36. gr. sjómannalaga, sem fjallar um veik-
inda- og slysalaun skipverja, á þann veg að skipverji 
sem forfallaðist við vinnu sína héldi fullum laun-
um þótt hann hefði átt að fara í launalaust frí á 
veikindatímabilinu. Var meðal annars til skýringa 
vísað til frumvarps til eldri sjómannalaga sem og 
dómafordæma um beitingu þeirrar reglu. Var því 
fallist á kröfur skipverjans og útgerðinni gert 
að greiða honum umkrafinn laun, auk dráttar-
vaxta og málskostnaðar.

með dómnum er bundinn endir á lang-
vinnan ágreining samtaka sjómanna og út-
gerðarmanna varðandi uppgjör á slysa- og 
veikindalaunum skipverja sem starfa sam-

kvæmt skiptimannakerfi. Vitað 
er til þess að margar útgerðir 
hafa gert upp forfallakaup til 
samræmis við það skiptimanna-

kerfi sem gilti um borð í skipum 
sínum. eru skipverjar sem for-

fallast hafa frá vinnu og hafa ekki 
fengið greidd full og óskert laun, í 

allt að tvo mánuði, meðan á óvinnu-
færni þeirra stóð, hvattir til að kanna 

sína réttarstöðu.
jónas Þór jónasson, hæstaréttarlögmaður, 

lögmenn jónas & jónas Þór sf., lögmaður Vm félags 
vélstjóra og málmtæknimanna og fjölmargra sjó-

mannafélaga, flutti málið fyrir hönd skipverjans.

endir á 
langvinnum 
ágreiningi

Í dómi Hæstaréttar sagði að skýra 
bæri 1. mgr. 36. gr. sjómannalaga, 
sem fjallar um veikinda- og slysalaun 

skipverja, á þann veg að skipverji sem 
 forfallaðist við vinnu sína héldi 

fullum launum þótt hann hefði 
átt að fara í launalaust frí á 

veikindatímabilinu. 

Hæstiréttur 
Var meðal annars til skýringa vísað til frumvarps 
til eldri sjómannalaga sem og dómafordæma um 
beitingu þeirrar reglu. Var því fallist á kröfur skip-
verjans og útgerðinni gert að greiða honum um-
krafinn laun, auk dráttarvaxta og málskostnaðar.

dómsorð:
Stefndi, HB Grandi hf., greiði áfrýjanda, Einari Birni Ólafssyni, 225.045 

krónur með dráttarvöxtum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um 
vexti og verðtryggingu frá 30. apríl 2007 til greiðsludags. Stefndi greiði 

áfrýjanda samtals 600.000 krónur í málskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti.
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„samningarnir verða vonandi einn af hornsteinum þess að ís-
lenskt efnahagslíf nái sér á flug aftur,“ segir guðmundur ragn-
arsson, formaður Vm. 

Þessi kjarasamningur er aðeins einn af mörgum hjá Vm og 
hratt verður farið í að ljúka öðrum kjarasamningum.

„Kjarasamningur vélstjóra á fiskiskipum mun verða mjög 
erfiður vegna margra stórra mála sem þar eru undir.“

guðmundur segir stöðuleika á vinnumarkaði vera eina af 
grunnforsendum þess að farið verði í uppbyggingu og fjárfest-
ingar. „auðvitað eru margir óvissuþættir og þróun mála erlend-
is geta breytt mörgum forsendum, sem lagðar eru til grundvall-
ar í þennan kjarasamning. Því er heldur ekki að leyna að margir 
höfðu væntingar um hærri launahækkanir og staða margra er 
jafn erfið og áður. Þar verður að finna aðrar lausnir með sam-
eiginlegu átaki fjármálastofnanna og ríkisstjórnar, sem von-
andi fara sem fyrst að skila sér til að leysa þau vandamál sem 
almenningur er að kljást við.“

Hinn nýi samningur við sa er um störf málmiðnaðarmanna, 
vélstjóra sem starfa í landi og netagerðarmanna undirritaður. 
samningurinn gildir til þriggja ára ef forsendur halda.

almennar launahækkanir á næstu þremur árum verða sam-
tals 11,4%. Þann 1. júní 2011 hækka laun um 4,25%, þann 1. 
febrúar 2012 er hækkunin 3,50% og 3,25% þann 1. febrúar 
2013. einnig var samið um greiðslur af því hve samningar hafa 
dregist. eingreiðslu, kr. 50.000, sem kemur til útborgunar þeg-
ar samningurinn hefur verið samþykktur. aðrar 25.000 krónur 
koma í tveimur greiðslum, með orlofsuppbót, kr. 10.000, og með 
desemberuppbót, kr. 15.000.

sérstök forsendunefnd mun fjalla um forsendur samnings-
ins í janúar 2012 og janúar 2013. einnig var fyrirvari á samn-
ingnum sem tengist stjórnvaldsaðgerðum og lagabreytingum 
sem þurfa að eiga sér stað fyrir 22. júní 2011. ef þær forsendur 
standast ekki, gildir samningurinn til 1. febrúar 2012. launa-
hækkunin og eingreiðslan 1. júní ásamt öðrum ákvæðum kjara-
samnings öðlast strax gildi óháð því sem gerist við endurskoðun 
í júní.

aðrar forsendur eru að kaupmáttur launa hafi aukist á tíma-
bilin desember 2010 til desember 2011 og desember 2011 til 
desember 2012, samkvæmt launavísitölu Hagstofu Íslands. 
Verðlag haldist stöðugt á samningstímanum og að verðbólga 
verði innan við 2,5% í desember 2012 m.v. sl. 12 mánuði. að 
gengi krónunnar styrkist marktækt frá gildistöku samningsins 
til loka árs 2011 og að gengisvísitala íslensku krónunnar verði 
innan við gildið 190 í desember 2012. einnig þurfa stjórnvöld 
að standa við gefin fyrirheit í efnahags-, atvinnu-, og félags-
málum, sbr. yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjara-
samninginn

á samningstímanum hækka taxtar þann 1. júní 2011 um kr. 
12.000, 1. febrúar 2012 kr. 11.000 og kr. 11.000 þann 1. febrúar 
2013. lágmarkstekjutrygging í dagvinnu verður kr. 182.000 frá 
1. júní 2011, kr. 193.000 frá 1. febrúar 2012 og 204.000 frá 1. 
febrúar 2013.

samhliða þessum kjarasamningi verður stigið skref í að jafna 
lífeyrisréttindi þar sem stefnt er að því að auka framlög í lífeyr-
issjóði úr 12% í 15,5% á árabilinu 2014 - 2020. Bókun er um að 

fyrir árslok 2012 verði komin niðurstaða um samræmt og sjálf-
bært lífeyriskerfi alls launafólks á vinnumarkaði.

aðgerðir ríkisstjórnarinnar
n Persónuafsláttur verður verðtryggður frá og með næstu ára-
mótum.

n með kjarasamningnum er blásið til sóknar í atvinnulífinu með 
það að markmiði að draga úr atvinnuleysi, m.a. með ýmsum 
hvataaðgerðum til að treysta stöðu nýsköpunar og þekkingar-
greina ásamt orkufrekum iðnaði. 

n átak verður sett af stað í þjónustu við atvinnuleitendur á veg-
um stéttarfélaganna og menntunarúrræði verða sett á oddinn 
bæði fyrir yngra fólk og þá sem komnir eru af skólaaldri.

n atvinnuleysisbætur og bætur almannatrygginga fá hlið-
stæða hækkun og þeir sem eru á lægstu töxtum.

n Hækkun framlaga til fæðingarorlofssjóðs og ábyrgðarsjóðs 
launa tryggir launafólki rétt í fæðingarorlofi og launatap í gjald-
þrotum fyrirtækja.

n starfsendurhæfingargjald lögfestir réttinn til endurhæfing-
ar gagnvart öllu launafólki og  þeim sem eru á örorkubótum líf-
eyrissjóðanna.

n af hálfu stjórnvalda koma til fjölmargar umbætur til að 
tryggja réttarstöðu launafólks s.s. við sölu fyrirtækja, fram-
kvæmd útboðsmála og til að hefta svarta atvinnustarfsemi. 

á heimasíðu félagsins, www.vm.is, er samantekt um helstu at-
riði samningsins og krækjur á öll skjöl er varða samninginn.

Vonandi hornsteinn framfara
Undirritun kjarasamnings til þriggja ára:

frá undirskriftinni
Vilmundur Jósefsson, formaður Samtaka iðnaðarins, Magnús Pétursson 
ríkissáttasemjari og fulltrúar VM, Guðmundur Ragnarsson, Halldór Arnar 
Guðmundsson og Vignir Eyþórsson.
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súðavíkurhreppur 
skinney þinganes 
Landhelgisgæslan 
Hafnarfjarðarhöfn

fiskvinnslan Íslandssaga
Báran stéttarfélag 

slippurinn akureyri
sjómannafélag Ólafsfjarðar

Vélasalan
Lloyd Westlund

Hafrannsóknarstofnunin
fiskifélag Íslands

Gullberg
kaldi bruggsmiðja 

röst

Helstu kostir:

•  Dregur ekki í sig vökva

•  Léttari en hefðbundin kassi

•  100% endurvinnanlegur

•  Hægt að fá kassa í ýmsum litum

•  Fáanlegur hand- eða vélreistur

•  BRC vottaður

Vélreistur kassi Handreistur kassi

Hornin eru fastlímd í kassann Kassinn handreistur og plast-
hornum smellt í hornin

Auðveldur í stöflun, situr vel á bretti

Nýr 25 kg saltfiskkassi
úr bylgjuplasti

Suðurhrauni 4 • 210 Garðabæ • Furuvellir 3 • 600 Akureyri • Sími: 575 8000 • Fax: 575  8001 • www.samhentir.is
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> Saman náum við árangri – um allan heim

Saman náum við árangriwww.samskip.is

Hjá Samskipum fara saman kraftur og sóknarhugur nýrrar kynslóðar og ómetanleg áratuga reynsla. 
Við leggjum metnað okkar í að veita viðskiptavinum áreiðanlegar heildarlausnir á sviði flutninga um 
allan heim og höfum byggt upp samhentan hóp og traust flutningakerfi sem tryggja skjóta og örugga 
þjónustu jafnt innanlands sem utan.
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sumarleyfi 
Skrifstofa VM verður lokuð vegna sumarleyfa frá 18. júlí –  2. ágúst.

sími umsjónarmanns orlofshúsa er 693-1333 

V M - F É L Ag  V É L S t J Ó R A  o g  M Á L M t æ k N i M A N N A   -   Stórhöfða 25  -   110 Reykjavík  -   575 9800  -  www.vm.is
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tækniskólinn í reykjavík útskrifaði fjölda 
nemenda laugardaginn 21. maí sl. við hátíð-
lega athöfn í Háskólabíói. Þar af voru 13 nem-
endur sem útskrifuðust sem vélfræðingar, en 
vélfræðingar teljast þeir sem sem eru með full 
réttindi en vélstjórar eru ekki allir með rétt-
indi þó þeir stjórni vélum. Þessi breyting var 
gerð í formannstíð Helga laxdal hjá Vélstjór-
afélaginu, sem síðan sameinaðist Vélstjór-
afélagið félagi málmiðnaðarmanna sem Vm. 
atvinnuhorfur þeirra sem útskrifaðst sem vél-
fræðingar eru mjög góðar, auk þess sem þeirra 
nám er góður grunnur að frekara námi, æski 
þeir þess.

Skemmtilegast sem  
maður hefur gaman af
,,eyþór Björgvinsson er einn þeirra sem út-
skrifaðist nú sem vélfræðingur. Hann segir að 
sem krakki og unglingur hafi hann haft gaman 
af því að taka hluti í sundur og skoða þá og setja saman aftur 
en hafi ekki verið mikið í skellinöðrum og bílum eins og margir 
jafnaldrar hans í Vestmannaeyjum þar sem hann er fæddur og 
uppalin. ,,einn vinur minn bað mig að fara í vélavarðarnám með 
sér og mér fannst það svo gaman að ég ákvað að gera eitthvað 
fleira í málinu. Ég var byrjaður á náttúrufræðibraut til að ljúka 
stúdentsprófi, og gerði það um leið og ég lauk 2. stiginu í véla-
vörslunni.

Ég hef mjög gaman af því að smíða og sjóða og hef verið hjá 
Vélaverkstæðinu Þór í Vestmannaeyjum. maður þarf að hafa 
verið 18 mánuði á samning í vélvirkjun áður en farið er í sveins-
próf. Ég held að ég nái tilskyldum tíma í haust til að fara í sveins-
prófið. Ég hef verið þrjá mánuði á sjó en ég veit ekki hvort ég 
geri ekki mikið meira af því, mér finnst svo æðislega gaman að 
smíða. Það er alltaf lang skemmtilegast að gera það sem maður 
hefur mest gaman af en ég ætla samt að sækja um afleysingar á 
sjó í sumar, helst á einhverjum báti frá Vestmannaeyjum, t.d. frá 
Bergi-Huginn,“ segir eyþór Björgvinsson.

atvinnumöguleikar að loknu námi mjög góðir
Benóný Baldvinsson býr í Kópavogi eftir dvöl erlendis, m.a. á 
Kýpur, Hollandi og englandi, en hefur verið að starfa hjá norð-
uráli á grundartanga, og verður þar í sumar nú eftir útskriftina. 
„Ég hef alltaf haft gaman af því að vera að gera eitthvað í hönd-
unum, t.d. að smíða og einnig reikna svo ég held að vélfræði-
námið hafi verið eðlilegt framhald. Ég átti snemma gott með að 
læra hluti með því að horfa á aðra gera þá. Þegar ég komst að því 
að atvinnumöguleikar að loknu námi væru mjög góðir kveikti 
það í mér að sækja um skólavist. Vélfræðingur hefur miklu meiri 
möguleika en að vera til sjós, t.d. hjá orkuveitum, álverum, járn-
blendiverksmiðjum og margt fleira. Það er líka gríðarleg vöntun 

á vélfræðingum í evrópu, við komumst að því 
þegar skólinn heimsótti skemmtiferðaskip sem 
kom hingað til lands. Ég er að ná smíðatíman-
um og ætla því að klára sveinsprófið í septem-
bermánuði en ég hef áhuga á því eftir það að 

sækja um pláss á sjó. Ég held að ég muni fá gríðarlega mikinn 
lærdóm, þekkingu á því að vera á t.d. togara til sjós.

langtímamarkmið mitt er að komast að hjá skoðunarfyrir-
tæki eins og t.d. norsk Veritas eða svipuðu fyrirtæki en skil-
yrði fyrir ráðningu er reynsla til sjós sem vél-
fræðingur. Þeir meta það t.d. mikils ef þú 
hefur lent í ýmsu með vélar til sjós, 
t.d. bilunum, en hefur reddað þér út 
úr því. starf eins og ,,technical su-
perintendent” fjallar um rekstur á 
skipum hjá stórum skipafélögum. 
Þetta nám í tækniskólanum opnar 
okkur alveg gríðarleiga möguleika 
til frekara náms, og ég undrast 
svolítið hvað fáir hafa komið auga 
á þann möguleika. maður þarf t.d. 
ekki að taka nema eina önn í viðbót 
til að fá réttindi sem bifvélavirki en 
það tekur bifvélavirkja a.m.k. 3 ár að 
öðlast réttindi sem vélfræðingur,“ segir 
Benóný Baldvinsson.

tækniskólinn útskrifaði 
13 vélfræðinga

Vélfræðinámið er mjög góður grunnur að frekara námi á mörgum sviðum:
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plastker og bretti

Sendum sjómönnum,
fiskvinnslufólki

og fjölskyldum þeirra
bestu kveðjur

á sjómannadaginn

benoný  
baldvinsson
Ég átti snemma 
gott með að læra 
hluti með því að 
horfa á aðra 
gera þá.

Sjómenn
til hamingju með daginn

hedinn.is

Útskriftarnema í vélfræði 
Ásamt skólastjórum Tækniskólans, Baldri Gíslasyni vinstra megin og Jóni B. Stefánssyni hægra megin í fremstu röð.

Eyþór björgvinsson
Ég hef mjög gaman af því að smíða og 
sjóða og hef verið hjá Vélaverkstæð-
inu Þór í Vestmannaeyjum

Ég hef alltaf haft gaman 
af því að vera að gera eitt-
hvað í höndunum, t.d. að 

smíða og einnig reikna svo 
ég held að vélfræðinámið hafi verið 
eðlilegt framhald. Ég átti snemma 
gott með að læra hluti með því að 
horfa á aðra gera þá. Þegar ég komst 
að því að atvinnumöguleikar að loknu 
námi væru mjög góðir kveikti það í 
mér að sækja um skólavist. 



guðjón Vilinbergsson var vélstjóri á miklu breytingaskeiði í íslenskri farskipasögu.

guðjón Vilinbergsson byrjaði til sjós 20 ára gamall 1964 sem 
dagmaður í vél og aðstoðarvélstjóri á reykjafossi ii. almennt 
kallaður Ítalíu reykjafoss, en skipið var smíðað á Ítalíu 1947 en 
eimskipafélag Íslands keypti skipið 1951. guðjón segir að þetta 
hafi verið fallegt skip, fallegar línur í því sem ítölskum fagurker-
um í skipasmíði hafi tekist að lokka fram. Vélin var af gerðinni 
motori tosi,  6 strokka tvígengisvél með slaufuskolun 1790 hö 
við 105 sn./mín. guðjón segir að þarna hafi hann lært nánast öll 
undirstöðuatriði í vélfræði og sjómennsku en þarna var hann í 
7 mánuði. „Það voru gufuspil í skipinu sem keyrð voru með olíu-
kynntum katli en það var hlutverk aðstoðavélstjóranna að sjá 
um ketilinn.

guðjón fór í Vélskólann um haustið eftir veruna á reykjafossi 
en áður hafði hann lokið 4 ára námi með sveinsprófi  í vélvirkjun 
í Héðni en þá var það skilyrði þess að komast í Vélskólann.  nú er 
hægt að fara fyrst í Vélskólann og taka síðan 104 vikur í smiðju 
og taka sveinnspróf til að verða vélfræðingur. á námstímanum 
í Héðni fórum við oft um borð í ýmis skip og þá kviknaði áhugi 
minn á að fara til sjós, sá þar gott tækifæri til þess að sjá heim-
inn og starfa við það sem mig langaði þá helst til, við vélar. Ég 
var þrjá vetur í Vélskólanum en eftir að ég lauk þar námi réði ég 
mig á síldarbátinn skarðsvík sH á Hellissandi sem vélstjóra. Það 
var árið 1967. Þetta var gott pláss, en við vorum á síld allt fram 
undir miðjan desember en þá var hætt, veður voru ekki góð og 
svo var síldin horfin en þetta var síðasta sumarið sem eitthvað 
umtalsvert veiddist af síld, hún var einfaldlega ofveidd.“

guðjón réði sig í ársbyrjun 1968 á frystiskipið Brúarfoss, 
annað skipið með því nafni hjá eimskip. á þessum næstu árum 
var hann í áhöfn sem sótti út þrjú skip sem eimskip hafði fest 
kaup á, og var í 3 ár á farþegaskipinu gullfossi. guðjón segir að 
þar hafi gilt aðrar umgengisreglur en á fraktskipunum, ekki síst 
gagnvart farþegunum en með gullfossi gátu ferðast um 200 far-

þegar. árið 1968 voru engir ráðningasamningar gerðir í besta 
falli tekið í höndina á þeim sem voru munstraðir um borð og þeir 
boðnir velkomnir. Það var fyrst árið 2000, eða um 36 árum eft-
ir að guðjón réðist sem dagmaður í vél á reykjafossi, en gerður 
var ráðningarsamningur við hann. Það fylgdi nýjum stjórnar-
háttum hjá eimskip.

,,Ég hef alla tíð verið ákaflega heppinn, aldrei slasast ef und-
anskilið er að ég fingurbrotnaði eitt sinn. auðvitað lentum við í 
misjöfnum veðrum og fyrir kom að út tók einn og einn gám eða 
annað sem var á dekki, en ekkert umtalsvert. Ég fikraði mig upp 
í störfum eins og fleiri en þegar ég var 29 ára varð ég fyrst yf-
irvélstjóri, þá afleysingayfirvélstjóri á frystiskipinu ljósafossi. 
Ég varð svo fastráðinn yfirvélstjóri á skógafoss ii frá árinu 1990. 
síðan var ég með í því að sækja selfoss Vi. sem fyrst sigldi á am-
eríku í 2 ár, en síðan var farið í evrópusiglingar með ál til rot-
terdam og ferskan fisk og frosinn á ýmsar hafnir. Við lestuðum 
um 3500 tonn af áli í hverri ferð og á móti okkur tók systurskip 
annað eins magn svo það var siglt með um 15000 tonn af áli frá 
straumsvík í hverjum mánuði.

um  árið1985, voru öll skip eimskips farin að brenna svart-
olíu. Það var mikill sparnaður fyrir útgerðina en auðvitað fylgdi 
því svolítill sóðaskapur eða óþrif, en við lærðum að umgangast 
svartolíuna. sumir voru ákaflega neikvæðir út í þessar breyt-
ingar svona fyrst í stað, en þær raddir hljóðnuðu smátt og smátt. 
Í dag eru allar svartolíusíur og skilvindur orðnar svo háþróaðar 
að ekki þarf að hafa áhyggjur ef rétt og eðlilega er gengið um 
þessa hluti.”

Ekjuskipin mikil breyting
guðjón var á tveimur ekjuskipum, fyrst á eyrarfossi í 8 ár en 
síðan á laxfossi í 6 ár ,,Þetta voru gríðarlega burðarmikil skip, 
báru 8 til 9 þúsund tonn og leysti af á þessum tíma 6 til 8 minni 

Fækkað Í 
áhöFnum  
um tuttugu
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skip sem eimskip hafi verið með. Þannig minnkaði skipaflotinn 
úr 24 til 25 skipum í 6 til 7 skip, en flutningsgetan minnkaði ekki, 
jókst ef eitthvað var. 

Það hafa orðið fleiri breytingar, ekki síst fjöldi manna í áhöfn. 
áður voru þetta allt að 32 í áhöfn á hverju fraktskipi fyrir sig. eðli 
málsins samkvæmt voru fleiri á gullfossi, en þegar ég var þar 
voru 13 manns í vél, 4 vélstjórar, 4 aðstoðarvélstjórar, dagmenn, 
rafvirki og vélamessi. nú eru kannski 11 til 13 manns í áhöfn á 
skipi sem eru tvisvar sinnum stærri að burðargetu en þau sem 
voru með 32 í áhöfn, í vélarrúmi 2 vélstjórar og 1 vélavörður. Í 
dag eru vélarnar einnig mun aflmeiri, eða 8400 hestöfl á sel-
fossi á móti 3980 hestöflum á Brúarfossi kringum 1970.“

byrjaði og endaði á því að  
þrífa vistaverur yfirvélstjóra!
,,eitt af því sem dagmaður í vél átti að gera þegar ég byrjaði sem 
slíkur á reykjafossi ii árið 1964 var að þrífa vélarúmið og vist-

arverur vélstjóra. Þegar ég hætti til sjós um síðustu áramót var 
það enn eitt af hlutverkum mínum að þrífa vistarverur yfirvél-
stjóra, þ.e. mínar eigin vistaverur, ég endaði og byrjaði því eins, í 
sama hlutverki,“ segir guðjón brosandi.

fátækraferðir!
alla tíð hefur það verið liður í samningum að taka mátti eigin-
konu og börn með í eina siglingu á ári. Oft hafa þessar ferðir 
verið kallaðir í gríni fátækraferðir, ekki síst af eiginkonum sjó-
mannana.

,,sumir vélstjórar hætta til sjós þegar þeir hafa öðlast 
nokkra reynslu og ráða sig í vinnu í landi, t.d. við raforkuver-
in. Ég kunni alltaf ágætlega við mig til sjós hjá góðu félagi og 
hugleiddi ekkert slíkt. Það er líka heldur seint að hugsa um slíkt 
þegar maður er kominn á sextugsaldur, ég tala ekki um ef mað-
ur er ennþá eldri. 

 Framhald á næstu síðu
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saga hátækniiðnaðar á Íslandi er stutt, aðeins um 25 ár. at-
vinnulíf landsmanna þróaðist nær alla tuttugustu öldina í ná-
lægð við náttúruauðlindir. Það var ekki fyrr en undir lok aldar-
innar að vísindi og tækni urðu drifkraftur nýrra atvinnugreina.

á níunda og tíunda áratug síðustu aldar voru á Íslandi stofn-
uð mörg fyrirtæki sem byggðust á rannsóknum og þróun. Þær 
atvinnugreinar, sem leggja meira en 4% af veltu í rannsóknir og 
þróun eru  kallaðar hátæknigreinar. Hátæknigreinarnar lögðu 
um 10 milljarða króna í rannsóknir og þróun fyrir fáum árum til 
að auka framleiðni og skapa nýjar vörur og þjónustu. Hátækni-
greinarnar, þ.e. framleiðsla lyfja- og lækningatækja, sérhæfð-
ur vélbúnaður fyrir matvælaiðnað, hugbúnaðargerð og rann-
sókna- og þróunarstarfsemi í raunvísindum sköpuðu um 4% af 
landsframleiðslunni fyrir fimm árum og það hlutfall hefur auk-
ist töluvert. um 8.000 manns starfa í þessum atvinnugreinum, 
þar af eru um 30% starfsfólks konur. Hlutfall háskólamennt-
aðra starfsmanna er allt frá 20% í síma- og fjarskiptaþjónustu 
til 70% í líftækni, samkvæmt menntakönnun samtaka iðnaðar-
ins sem gerð var fyrir nokkrum árum.

Hvað er hátækniiðnaður?
fjölmargar erlendar rannsóknir sýna að tækninýjungar eru 
mikilvægasti þáttur langtímahagvaxtar. tækninýjungar auka 
framleiðni, skapa nýjar vörur og þjónustu. undirstaða þeirra 
er rannsókna- og þróunarstarfsemi. Hátækniiðnaður er einn 
lykilþátta í samkeppnishæfi þjóða. flestar þjóðir heims leggja 
áherslu á hátækniiðnað vegna þess að hátækniiðnaður hef-
ur átt mikinn þátt í hagvexti og utanríkisverslun landa OeCD á 
undanförnum áratugum.. Hátæknifyrirtæki skapa mikinn virð-
isauka og þau ná árangri á erlendum mörkuðum sem gerir kleift 
að greiða starfsfólki hátæknifyrirtækja góð laun. rannsóknir og 
þróunarstarfsemi í hátækniiðnaði leiða oft til þess að tækninýj-
ungar flæða yfir í aðrar greinar atvinnulífsins og nýtast þeim til 
að búa til nýjar afurðir og aðferðir.

Íslenskur hátækniiðnaður hefur skapað fjölmörg ný störf og 
fyrirtæki og skotið fleiri stoðum undir atvinnustarfsemi Íslend-
inga á undanförnum árum þó eitthvað hafi dregið úr aukning-
unni á síðustu árum þegar efnahagskreppan efur herjað hér. 
Hátæknigreinarnar; framleiðsla lyfja- og lækningatækja, sér-
hæfður vélbúnaður, hugbúnaðargerð og rannsókna- og þróun-
arstarfsemi í raunvísindum  voru vart merkjanlegar fyrir tveim-
ur áratugum.

Íslensk fiskiskip eru búin hátæknifiskleitartækjum og fisk-
vinnslan nýtir hátæknivinnslubúnað. Bæði fiskveiðar og fisk-
vinnsla eru þó skilgreindar sem lágtæknigreinar þar sem þær 
greinar fjárfesta lítið í rannsóknum og þróun. marel má telja 
fyrsta íslenska hátæknifyrirtækið en það var stofnað árið 1983. 
Hugmyndin að baki stofnunar marels varð til árið 1977 þegar 
skýrsla um aukna sjálfvirkni í frystihúsum var gefin út. Í skýrsl-
unni kom fram að fiskiðnaðurinn væri lítið tæknivæddur. stefn-
an var því að þróa vélar tengdar fiskvinnslu. árið 1979 byrjuðu

raunvísindastofnun HÍ og framleiðni sf. að þróa vogir fyrir 
frystihús. árið 1983 var marel stofnað af sÍs og 20 fiskvinnslu-
húsum tengdum sÍs. marel þróaðist hér á landi vegna þess að 
eftirspurn var í fiskvinnslu og útgerð eftir tæknibúnaði sem 

gæti aukið framleiðni. tækifæri skapaðist því fyrir fyrirtæki 
til að þróa vogir sem hægt væri að nota við bónuskerfi í fisk-
vinnslu. sjávarútvegur var virk stuðningsgrein og heimamark-
aður var frá upphafi kröfuharður. marel færði út starfsemi sína 
á tíunda áratugnum og náði fótfestu í tækjabúnaði fyrir vinnslu 
fugla- og nautakjöts. síðan hefur verið stöðug þróun í fyrirtæk-
inu.

 
rannsóknanám til meistara- og  
doktorsgráðu á sviði vísinda- og tækni
stjórnvöld á norðurlöndum hafa beitt sér fyrir að efla menntun 
á öllum stigum þó sérstaklega rannsóknatengdt framhaldsnám. 
finnar og svíar hafa lengi lagt sérstaka áherslu á rannsóknar-
tengt framhaldsnám í vísinda- og tæknigreinum sem styður 
framþróun hátækniiðnaðar. Danir lögðu fram áætlun um að 
fjölga doktorsnemum um helming á næstu árum en á Íslandi 
er rannsóknartengt framhaldsnám á sviði vísinda- og tækni 
skemmra á veg komið en í nágrannalöndunum.

Við núverandi aðstæður fjölgar þeim ekki sem vilja hugsan-
lega ráða sig til sjós. Í dag hefur vélfræðingur miklu meiri mögu-
leika á starfi í landi en var áður. Kröfur til sjómanna eru einnig 
að aukast, ekki síst í öryggismálum en allir verða að fara á nám-
skeið hjá slysavarnarskóla sjómanna, það gæti hugsanlega verið 
að hamla aðsókn. áður voru aldrei haldnar reglubundnar björg-
unaræfingar til sjós eða námskeið í landi, nú er það skylda að 
sækja slíkt námskeið eftir nokkra dvöl til sjós. Hér er verið að 
fylgja alþjóðareglum, og það er auðvitað hið besta mál, öryggis-
mál eru mjög mikilvæg fyrir alla sem eru til sjós, sama á hvaða 
skipi er verið.“
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Þetta voru gríðarlega burðarmikil skip, 
báru 8 til 9 þúsund tonn og leysti af á 
þessum tíma 6 til 8 minni skip sem Eim-

skip hafi verið með. Þannig minnkaði 
skipaflotinn úr 24 til 25 skipum í 6 til 7 skip, en flutn-
ingsgetan minnkaði ekki, jókst ef eitthvað var. 

Selfoss 
Að koma að bryggju í Sundahöfn, Viðey í baksýn.

guðjón Vilinbergsson vélstjóri
,,Sumir vélstjórar hætta til sjós þegar þeir hafa öðlast nokkra 

reynslu og ráða sig í vinnu í landi, t.d. við raforkuverin. Ég kunni 
alltaf ágætlega við mig til sjós hjá góðu félagi og hugleiddi ekkert 

slíkt. Það er líka heldur seint að hugsa um slíkt þegar maður er 
kominn á sextugsaldur, ég tala ekki um ef maður er ennþá eldri.“

Úr vinnslusal Marel 
Hugmyndin að baki stofnunar Marels varð til árið 1977 þegar skýrsla um 
aukna sjálfvirkni í frystihúsum var gefin út.

tækninýjungar mikilvægar 
Hátækniiðnaðurinn er auðlind framtíðarinnar:



Sveinn V. ríkharðsson
Breytingin er helst sú að nú veiðist golþorskur á öllum miðum meðan áður var að veiðast hálfgerðar sardínur og drasl.
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sveinn V. ríkharðsson á Dalvík var vélstjóri á ísfisktogaranum 
Björgúlfi ea þegar hann kom nýr til landsins 1976, þá eign Út-
gerðarfélags Dalvíkinga. Hann var smíðaður í flekkefjord í nor-
egi, einn margra togara og fiskiskipa sem þar var smíðaður fyr-
ir íslenska útgerðarmenn á 8. og 9. áratug síðustu aldar. sveinn 
hefur verið þar að mestu allar götur síðan, þó leitaði hann burtu 
í um áratug á vit ævintýranna erlendis. sveinn er sá eini í áhöfn 
togarans sem enn er þar um borð af þeim sem voru þar í upp-
hafi. Björgúlfur er nú við bryggju á Dalvík því nú er landað fiski 
veiddum norður við noreg, m.a. í Barentshafi, til vinnslu í frysti-
húsinu á Dalvík.

,,Það hefur til þessa allt verið fryst sem veiðist við noreg en 
nú virðist ferskfiskmarkaðurinn í evrópu vera meira spennandi. 
Ég geri mér ekki alveg grein fyrir því hvort kaupmátturinn hafi 
minnkað eða dregist saman á þessum rúmlega þremur áratug-
um sem ég hef verið á Björgúlfi en ég get sagt þér að fyrstu árin 
vorum við að borga miklu minni hluta launanna í skatta en við 
gerum í dag. Í gamla verðbólgukerfinu var ég að borga 25 til 27% 
en í dag er útborgunin komin undir 50% af brúttólaunum en á 
vísu má segja að við eigum á móti orlofið og séreignarsparnað-
inn í bakhöndinni.

á þessum árum hafa veiðisvæðin sáralítið breyst, við erum 
að sækja á svipuð mið og var um miðjan 8. áratuginn. Breyt-
ingin er helst sú að nú veiðist golþorskur á öllum miðum meðan 
áður var að veiðast hálfgerðar sardínur og drasl. Í dag tekur það 
kannski ekki nema sólarhring að ná í 50 tonn, ef vinnslan í landi 
biður um það magn. Það er hins vegar áhyggjuefni í hvað stefnir 
með aldur fiskiskipa hérlendis, þetta er mest orðið afgamalt dót 
sem er gert út meðan það flýtur! Þegar gert var út af sveitar-
félögunum var kannski endurnýjað á 10 til 12 ára fresti.

sveinn segir að hátíðarhöld á sjómannadaginn séu ekki orðin 
nein að heitið geti á Dalvík, enda engin skip gerð út frá staðn-
um að heitið geti. reiptog milli áhafna þar sem tekist var á milli 
bryggja heyri því fortíðinni til. en sjómenn fari á veitingastað í 
nágrannasveitarfélagi og eigi góða stund í góðum félagsskap og 
borði góðan mat.

Hefur nýtt sameinað stéttarfélag, Félag vélstjóra og málm-
tæknimanna, staðið undir þínum væntingum?

,,Ég hef aldrei pælt í stéttarfélögum en borga hins vegar 
í mitt stéttarfélag en gamla Vélstjórafélagið var með hæstu 

stéttarfélagsgjöld allra félaga á landinu. Það hefur breyst til 
batnaðar með stofnum Vm. miðað við þá skiptaprósentu sem 
við vélstjórar höfðum áður og við höfum í dag sé ég ekki betur 
en öllu miði aftur á bak. Þegar ég fór fyrst á sjó fyrir 50 árum 
sem háseti var skiptaprósentan mun hærri en hún er í dag, eða 
26% af 70% því útgerðin tekur strax til sín í dag 30% af skipta-
verðinu. Vélstjórar voru þvingaðir til að taka þessum fáránlegu 
kjarasamningum sem gerðir voru 2005 vegna þess að það voru 
ekki nógu margir til að taka þátt í atkvæðagreiðslunni um hann 
til að fella hann. Ég hef því enga trú á stéttarfélögum, hef farið í 
nokkur verkföll en þau hafa ekki skilað nokkrum sköpuðum hlut 
til okkar vélstjóra eða til sjómanna yfirleitt. segja má að heimur 
versnandi fari í þessum málum.

Það breytir litlu að semja um bætt kjör, þegar gengið er svo 
lækkað eftir pöntun frá ónefndum stax í kjölfarið. Þetta lagast 
ekki fyrir en pöpullinn fær alvöru gjaldmiðil, t.d. evru,” segir 
sveinn V. ríkharðsson á Dalvík.

miðar aftur á bak
Sveinn V. ríkharðsson, vélstjóri á Björgúlfi EA:
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Bestu kveðjur 
á sjómannadag
Goggur útgáfufélag sendir sjómönnum og fjölskyldum þeirra bestu kveðjur á sjómannadag.

GoGGur
ú t G á f u f é l a G

Sveinn er ekki alsáttur
Þegar ég fór fyrst á sjó fyrir 50 árum sem háseti var skiptaprósentan mun 
hærri en hún er í dag, eða 26% af 70% því útgerðin tekur strax til sín í dag 
30% af skiptaverðinu.
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Það var mörgum merkur dagur þegar akkur, styrktar- og 
menningarsjóður Vm, veitti styrki þann 5. maí síðastliðinn. 

Þessi hlutu styrki:
n margrét grétarsdóttir – grímugengið – söngleikhús, kr. 
400.000,-

grímugengið er hópur tónlistarfólks sem var stofnaður árið 
2010 og starfar saman við listsköpun sína. 

markmið hópsins er að auka á flóru listviðburða með sér-
staka áherslu á erlenda ferðamenn þ. e. að láta þýða handrit 
yfir á önnur tungumál. Búa til atvinnusköpun fyrir listamenn 
og aðra fagaðila sem koma munu að verkefnunum auk m.a. 
fólks úr ferðaþjónustu og veitigarekstir.

Hugmynd er um að tengja saman mat og leikhús. Kvöld-
verðarleikhús er ekki mikið notað sem listform á íslandi, 
kannski vegna þess hve erfitt og kostnaðarsamt það er í fram-
kvæmd, en engu að síður finnst hópnum þetta mjög spenn-
andi og verðugt verkefni.

laxfiskar ehf., kr. 400.000,-
n unnið er að gerð náttúrulífsmyndar um þingvallaurriðann. 
Verkefnið er samstarfsverkefni laxfiska ehf, fyrirtækis jó-
hannessar sturlaugssonar, líffræðings og leiknar myndir ehf. 
fyrirtæki friðriks Þórs friðrikssonar
markmið myndarinnar er að gefa áhorfendum færi á að fylgjast 
með þingvallaurriðanum, þjóðhöfðingja íslenskra ferskvatns-
fiska allt frá hrogni til hrygningar. myndinni er ætlað að koma 
til skila nýrri fræðandi og fallegri upplifun, frá sjónarhóli fisk-
sins með vísun í það stórbrotna umhverfi sem að mótað hefur 
lífshætti hans.

gyða – áhugamannafélag. kr. 400.000,-
n Verkefnið er uppgerð á gamalli rafstöð sem er á Bíldudal. 
rafstöðin er talin vera þriðja elsta rafstöð á Íslandi og var tek-
in í notkun 1918. rafstöðin var í notkun til 1969-70 en síðan 
þá hefur húsið staðið ónotað og eru allar vélar og íbúð stöðv-

arstjóra með öllu óbreytt frá fyrstu tíð. Hugmyndin er að 
koma rafstöðinni og íbúðinni í upprunalegt horf. með uppgerð 
á rafstöðinni gefst einstakt tækifæri á að kynna fólki hvernig 
rafmagn var framleitt á upphafsárum rafvæðingar á Íslandi. 
Í gyðu eru menn með margskonar reynslu og þekkingu sem 
nýtist vel í verkefninu.

list án landamæra, kr. 300.000,-
n listahátíðin list án landamæra 2011. list án landamæra er 
kröftug hátíð sem brýtur niður múra. á hátíðinni vinna saman 
ólíkir aðilar að allskonar list. markmið hátíðarinnar er að sjá 
tækifæri, ekki takmarkanir. list án landamæra vill koma list 
fólks með fötlun á framfæri og koma á samstarfi milli  fatlaðs 
og ófatlaðs listafólks. sýnileiki ólíkra einstaklinga er mikil-
vægur, bæði í samfélaginu og í samfélagsumræðunni. sýni-
leiki hefur bein áhrif á jafnrétti. Í vor verður áttunda hátíðin 
haldin. síðustu árin hefur listafólk og hópar frá norðurlönd-
unum óskað eftir samstarfi og komið til Íslands og sýnt verk 
sín á hátíðinni.

Véltækniskólinn vegna Tölvustýrðar iðnvélar –  
CnC hugbúnaður, kr. 3.000.000,-
n Véltækniskólinn reynir að vera í fremstu röð hvað kennslu 
og búnað varðar. rennismíði er ein af þeim greinum sem mikl-
ar tækniframfarir hafa orðið í á undanförnum árum og ára-
tugum, en skólinn kennir aðeins á hefðbundna rennbekki og 
fræsivélar. markmið Véltækniskólans er að efla þennan þátt í 
náminu og kynna nemendum og þjálfa í þeirri tækni sem nýj-
ust er í þessari grein. 

skólinn hyggst kaupa nýjan hugbúnað sem er fullkominn til 
að teikna / hanna vinnslustykki í CnC renni-eða fræsibúnað. 
aukin þekking og færni í rennismíði og hæfni til að stjórna CnC 
vélum er liður í aukinni menntun vélstjórnarnema vegna vinnu 
á nútímalegum vélaverkstæðum.

áætlað er að hefja kennslu með þessum nýju tækjum á vor-
önn 2012.

Veitti veglega styrki
akkur-styrktar og menningarsjóð VM:

2838 tímarit Vm    júní 2011  
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IÐAN fræðslusetur ehf. varð til við samruna �ögurra fræðslumiðstöðva í iðnaði og ferðaþjónustu vorið 2006. Um áramótin 2006/2007 bættist síðan Fræðslumiðstöð bílgreina í 
hópinn. Eigendur IÐUNNAR eru: Samtök iðnaðarins, Samiðn, MATVÍS, Félag bókagerðarmanna, FIT, VM, Bílgreinasambandið og Samtök ferðaþjónustunnar.  Hlutverk IÐUNNAR 
er fyrst og fremst að bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í bíl-, bygginga- og málmiðngreinum, prentiðnaði og matvæla- og veitingagreinum.

Kannaðu framboðið í námsvísi 
IÐUNNAR á vorönn 2011

2643 
fagmenn
sækja sér símenntun hjá IÐUNNI 
á hverri önn. Ert þú einn af þeim?
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