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	 Ágætu	félagsmenn,
Það gildismat sem við höfum lagt til 
grundvallar við að meta hversu mikið lífið og 
hamingjan sé að leika við okkur, var að mínu 
mati komið á ranga braut. Ég og margir aðrir 
vorum farin að horfa á það blint, að hamingjan 
væri mæld í getu okkar til að kaupa nógu mikið 
af hinu og þessu. Kapphlaupið við að kaupa 
hamingjuna var farið að stjórna okkur. 

Framundan er stærsta hátíð fjölskyldunnar 
þar sem allir eru saman og enginn getur 
afsakað sig með því að hafa ekki tíma til að 
setjast við jólaborðið með fjölskyldunni. Við 
eigum að nota áfallið í efnahagsmálunum 
til að staldra við, setjast niður og hugsa um 
það hver séu okkar mestu verðmæti. Er það 
ekki fjölskyldan og nánustu vinir sem er 
það dýrmætasta sem við eigum? Á þessari 
stundu eigum við að endurmeta stöðu okkar 
og ef okkur ber gæfa til þess, getur ný lífssýn 
hjálpað okkur í gegnum það versta. Staða 
okkar er auðvitað mjög misjöfn eftir aldri og 
aðstæðum. Við höfum meira að segja alið 
börnin okkar þannig upp, að sum hver meta 
væntumþykju foreldranna eftir því hvað er 
keypt fyrir þau af hinu og þessu. Ef það hefur 
ekki verið hægt að kaupa það sem þau biðja 
um þá þykir okkur ekki vænt um þau. Hvar 
erum við stödd?
Kunningi minn sem er ekki í allt of góðum 
málum, sagði við mig um daginn: „Ég ætla 
að setja allar þessar áhyggjur til hliðar fram 
yfir áramót og leggja áherslu á að njóta 
jólahátíðarinnar með fjölskyldunni. Síðan tek 
ég á vandamálunum eftir minni bestu getu.“ 
Þetta segir meira en mörg orð og er kannski 
það sem við þurfum að gera núna. Leggja 
áherslu á önnur gildi yfir þessa jólahátíð en að 
mæla gleðina í dýrum gjöfum.

Við hjá VM ætlum ekki að sitja með hendur 
í skauti, heldur snúa vörn í sókn á komandi 
ári. Við ætlum að leggja okkur fram við að ýta 
undir atvinnusköpun á þeim sviðum þar sem 
atvinnutækifæri okkar félagsmanna liggja 
og helst að auka þau í nýrri sókn, með aðrar 
áherslur í verðmætasköpun atvinnulífsins.
Við erum að þrýsta á menntakerfið af 
fullum þunga við að fá náminu breytt, svo 
okkar menn verði fjölhæfari og verðmætari 
starfsmenn í framtíðinni. 

Við höfðum frumkvæði að þvi að ráðstefna 
verður haldin þann 31. janúar n.k. undir 
yfirskriftinni:  
Björt framtíð í vél- 
og málmtækni á íslandi 
Það er mín skoðun að eitt landsfélag fyrir alla 
fagmenn í vél- og málmtækni sé farsælasta 
fyrirkomulagið fyrir félagsmennina. 
Landsfélag allra í þessum greinum mun 
verða félagsmönnum þess til heilla. Það 
hefur slagkraftinn til að koma okkar 
hagsmunamálum betur á framfæri og fylgja 
þeim eftir. VM er eini valkosturinn við að 
koma þessu í framkvæmd. Til að vinna að 
þessu framfaramáli þurfum við öfluga aðstoð 
félagsmanna til að gera þessa framtíðarsýn 
að veruleika. Blönduð félög margra ólíkra 
faggreina geta ekki þjónað hagsmunum ykkar 
eins vel og fagfélag, þar sem allir félagsmenn 
hafa nánast sömu hagsmuni í öllum þeim 
málum sem verið er að vinna að. 
Ég óska félagsmönnum og fjölskyldum þeirra 
gleðilegra jóla, með ósk um að komandi ár 
verði okkur öllum til heilla.

Með	jólakveðju,	Guðmundur.Ragnarsson,	
formaður	VM
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kjarasamningur vm
og or samþykktur
Þann 4. júní var undirritaður samningur VM við Orkuveitu 
Reykjavíkur vegna málmtæknimanna sem þar starfa.
Atkvæðagreiðsla um kjarasamninginn fór fram í kjölfaraið og var 
niðurstaðan á þessa leið. Á kjörskrá voru 13. Þar af greiddu  
7 atkvæði, eða 53,8%. Já sögðu 6 og nei sagði 1. 
Kjarasamningurinn var samþykktur með 85,7% greiddra atkvæða.
Efni þess kjarasamnings er að finna á heimasíðu VM, vm.is.

Atkvæðagreiðslu um kjarasamning VM við Orkuveitu Reykjavíkur 
vegna vélfræðinga lauk svo þann 9. júlí.

Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar var þessi:
Á kjörskrá voru 34 þar af greiddu 22 atkvæði, eða 64,7%. 
Já sögðu 20, eða 90,9%. Nei sögðu 2. Kjarasamningurinn telst því 
samþykktur með 90,9% greiddra atkvæða.

samningur vegna vélstjóra hjá 
landhelgisgæslunni
Þann 30. júní var skrifað undir kjarasamning vegna vélstjóra 
hjá Landhelgisgæslunni. Samningurinn er á sömu nótum og 
aðrir samningar sem gerðir eru við ríkið þar sem miðað var við 
20.300 króna hækkun á grunntaxta. Atkvæðagreiðslu um þann 
kjarasamning lauk þann 17. júlí.

Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar var þessi:
Á kjörskrá voru 9. Þar af greiddu 9 atkvæði, eða 100%. 
Já sögðu 9, eða 100%. Engin var á móti. Kjarasamningurinn 
telst því samþykktur með 100% greiddra atkvæða.

vélstjórar á kaupskipum samþykkja 
kjarasamning
Atkvæði í póstatkvæðagreiðslu um kjarasamning VM við Samtök 
atvinnulífsins, um kaup og kjör vélstjóra á kaupskipum, voru talin 
þann 20. ágúst.

Á kjörskrá voru 36 og greiddu 26 atkvæði, eða 72%. Atkvæði 
féllu þannig að 23 samþykktu samninginn er þrír voru á móti. 
Kjarasamningur VM við SA, um kaup og kjör vélstjóra á kaupskipum, 
var því samþykktur með 88,4 % greiddra atkvæða.

Kjarasamningur var undirritaður þann 29. september vegna 
vélstjóra á sanddæluskipum hjá Björgun.

kjarasamningur vegna vélstjóra 
á skipum Hafrannsóknastofnunar 
samþykktur
Atkvæði voru talin í atkvæðagreiðslu um kjarasamning VM vegna 
vélstjóra á skipum Hafrannsóknastofnunar um miðjan nóvember.
Á kjörskrá voru átta og greiddu þeir allir atkvæði sem féllu þannig:
samþykkir: 7, Andvígir: 1, Auð og ógild: 0. Kjarasamningurinn er því 
samþykktur með 87,5% greiddra atkvæða.

nýr kjarasamningur við alcan
Nýr kjarasamningur var undirritaður við Alcan á föstudaginn 28. 
nóvember sl. Samningstími er frá 1. des. 2008 til 31. janúar 2011.
Helstu ákvæði kjarasamnings voru:

Kaupaukar og hagræðingarábati felldur út sbr. fylgiskjöl, og laun 
hækkuð um 4,25%. Laun hækkuð í samræmi við almenna hækkun 
á alm. markaði. Þann 1. janúar 2010 hækka laun um 2,5%
Samið var um aukinn rétt vegna veikinda barna, úr 10 dögum í 12.
Samið var um aukinn rétt í slysatryggingum hvað varðar fjárhæðir 
og réttindi. Samið var um Starfsmenntasjóð, um breytingu á 
tímabili þ.e. 2008-2010. Samið um Endurhæfingarsjóð í samræmi 
við samninga á alm. markaði

Samningurinn var samþykktur
Atkvæði féllu þannig: Atkvæðisbærir voru samtals 381 starfsmaður. 
Atkvæði greiddu samtals 277
Já 176 eða 63,54%, Nei 100 eða 36,10%, Auður 1 eða 0,36%

nýr kjarasamningur við strætó bs.
Þann 10. desember var undirritaður kjarasamningur VM við  
Strætó bs með gildistíma frá 1. nóvember 2008 til 31. ágúst 2009.
Eftir er að kynna kjarasamninginn og afgreiða.

kjarasamningar



skrifstofa vm er oPin.
mánudaga.-.fimmtudaga:.frá.8.til.16.
Föstudaga:.frá.8.til.15.

skiPtiBorðið er oPið.
Mánudaga.-.fimmtudaga.frá.9.til.16..
og.Föstudaga.frá.9.til.15...
Sími.575.9800. .www.vm.is

nýtt útlit á heimasíðu vm
Nýtt útlit hefur verið hannað á heimasíðu VM. Ný forsíða hefur litið 
dagsins ljós. Ætlunin með þessu er að hafa forsíðuna aðgengilegri 
og meira lifandi. Vefurinn sjálfur inniheldur allar sömu upplýsingar 
og verið hefur. Allar ábendingar um útlitið eru vel þegnar. 
Vinsamlegast sendið ábendingar á vefstjóra: katrin@vm.is 

léttsíða fyrir sjómenn
Nú er búið að setja inn léttsíðu á vefinn. Þetta er gert sérstaklega 
fyrir þær aðstæður þar sem sjálf heimasíðan er of þung til birtingar. 
Til dæmis útá sjó. Þar er hægt að lesa fréttir og pistla og nálgast 
helstu upplýsingar á vefnum á einfaldan hátt. Slóðin er www.vm.is/
lettsida

nýr félagavefur á heimasíðunni
Nú hefur staðið yfir þróunarvinna á félagavef VM.
Fyrstu drög eru tilbúin. Þar er hægt að skoða upplýsingar um gjöld 
og greiðslur beint úr tölvukerfinu í rauntíma.

Í framtíðinni kemur svo orlofshúsavalmynd þar sem hægt verður að 
skoða orlofshúsabókanir og síðar bóka hús beint inní tölvukerfið án 
milliliðar. Vinna við það stendur yfir.

Félagavefurinn er í þróun þannig að við hvetjum alla til að og skrá 
sig inn og skoða og koma með ábendingar um hvað ykkur finnst.

Endilega hafið samband við vefstjóra ef eitthvað er óljóst eða þið 
viljið fá nánari upplýsingar um vefinn í tölvupósti. Netfangið er 
katrin@vm.is og síminn er 575 9805.

golf, bridds og skák
Eftirfarandi hafa lýst yfir áhuga á að koma að skipulagi og stjórnun 
golfsmóts VM næsta sumar.
Áhugasamir geta haft samband við neðangreinda aðila.  
Guðmundur Helgi Þórarinsson gsm. 696-0340
Ragnar Halldórsson gsm 898-1708
Steingrímur Haraldsson gsm 840-0934

Enginn hefur gefið sig fram til að taka þátt í undirbúningi á bridds  
eða skák svo félagið auglýsir hér með eftir áhugasömum 
félagsmönnum í það. Áætlað fyrirkomulag er að VM leggi til 
húsnæðið og einhver haldi utanum skipulag og tímasetningar á 
bridds- eða skákkvöldum í samráði við framkvæmdastjóra VM.  
Hægt er að hafa samband við Magnús Magnússon framkvæmdastjóra 
í síma: 575 9807 eða tölvupósti: magnus@vm.is.

�

Heimasíða vm
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Íslandsmótið í málmsuðu var haldið í 
Borgarholtsskóla laugardaginn 22. nóv. s.l. 
Aðalstyrktaraðili keppninnar var Sindri ehf.
Keppt var til Íslandsmeistara í sex 
suðuaðferðum, en þær voru: 
Pinnasuða, 
Mag suða svart, 
Tig suða svart, 
Logsuða, 
Tig suða ryðfrítt 
og Mag suða ryðfrítt.
Þetta var í fimmtánda sinn sem keppnin var 
haldin og voru tuttugu keppendur skráðir til 
leiks að þessu sinni. Keppnin var söguleg 
að því leiti að kona keppti í fyrsta sinn um 
Íslandsmeistaratitilinn.

Gríðarlegur áhugi er fyrir keppninni 
á meðal málmiðnaðarmanna og hefur 
skapast samkeppni milli fyrirtækja sem 
kappkosta að ná íslandsmeistaratitlum til 
sinna fyrirtækja, en auk þess að keppa til 
íslandsmeistara þá er keppt um verðlaun 
fyrir árangur í einstökum suðuaðferðum.

Eins og áður sagði þá er þetta í fimmtánda 
sinn sem keppnin er haldin og hafa 7 
íslandsmeistarar verið krýndir, þar af tveir 
keppendur þrjú ár í röð og einn þrisvar. 
Þessir keppendur eru: 
Bjarni Bjarnason 1994, 
Sveinbjörn Jónsson 1995-1997, 
Snorri Jónsson 1998, 
Páll Róbertsson 1999, 

Jón Þór Sigurðsson 2000-2002,
Páll Róbertsson2003, 
Freyr Jónsson 2004, 
Páll Róbertsson 2005, 
Hlynur Guðjónsson 2006 
og Sigurður Guðmundsson árið 2007.

Það er óhætt að segja að keppni sem 
þessi geti hjálpað iðnaðinum við að 
auka samkeppnishæfnina, þar sem 
aukinn metnaður og gæðavitund meðal 
málmiðnaðarmanna skilar sér í meiri 
framleiðni. Þannig er hún mikilvægt 
lóð á vogarskálarnar til að hjálpa til við 
uppbygginguna á þeim erfiðu tímum sem 
Íslendingar upplifa um þessar mundir.



Úrslit í íslands- 
meistaramótinu 
í málmsuðu 2008
 
Pinnasuða
1. Kristján Þór Jónsson ......................... 188 stig
2. Hlynur Guðjónsson ..............................177 stig
3. Jóhann Helgason ................................ 174 stig

mag suða
1. Hlynur Guðjónsson ............................. 139 stig
2. Guðmundur Helgi Christensen ........... 125 stig
3 Tómas Gísli Guðjónsson .................... 120 stig

tig suða
1. Sigurður Guðmundsson ...................... 181 stig
2. Borgþór Helgason .............................. 147 stig
3. Tómas Gísli Guðjónsson ..................... 118 stig

logsuða
1. Sigurður Guðmundsson ..................... 194 stig
2. Reynir Geirsson .................................. 125 stig
3. Guðmundur Helgi Christensen ........... 124 stig

tig ryðfrítt
1. Hlynur Guðjónsson ............................. 194 stig
2. Fernando Ramel Openia ..................... 193 stig
3. Sæmundur Örn Kjærnested ............... 188 stig

mag ryðfrítt
1. Sigurður Guðmundsson ..................... 198 stig
2. Hlynur Guðjónsson ..............................197 stig
3. Grétar Örn Ómarsson ......................... 196 stig
 
íslandsmeistari
1. Sigurður Guðmundsson .....................888 stig
2. Hlynur Guðjónsson ............................. 887 stig
3. Grétar Örn Ómarsson ......................... 736 stig
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sjúkratöskurnar eru búnar
Eins og auglýst var í Tímariti VM, gátu félagsmenn okkar komið  
og sótt sjúkratösku og vélstjóra- og vélfræðingatalið meðan birgðir 
entust.
Móttökurnar voru vonum framar og eru allar töskurnar búnar.

Enn er eitthvað eftir af bókunum og eru félagsmenn velkomnir  
á skrifstofuna til að fá þær sér að kostnaðarlausu.

saga vélstjórafélags íslands
Í febrúar 2009 eru liðin 100 ár frá stofnun fyrsta vélstjórafélagsins 
á Íslandi. Af því tilefni var ráðist í að skrifa sögu félagsins og var 
Jón Þ. Þór sagnfræðingur fenginn til þess. Bókin verður mikill 
fengur þeim sem tilheyra og tengjast stéttinni á einn eða annan 
máta og þar er víða komið við í máli og myndum. Fjallað er um 
þróun vélvæðingar hér á landi, vélstjóranám, kjarabaráttu vélstjóra 
og Sparisjóð vélstjóra svo eitthvað sé nefnt.
Bókaútgáfan Hólar mun gefa bókina út á afmælinu þann 20. feb. nk.



Yfir 70 félagsmenn mættu á fundinn  sem 
var mjög líflegur og fróðlegur. Á fundinum 
var staða efnahagsmála rædd og leiðir til 
úrlausna.
Guðmundur Ragnarson, formaður félagsins, 
hélt stutta tölu um aðstæður í þjóðfélaginu.
Ólafur Darri, hagfræðingur ASÍ, fjallaði um 

horfur í efnahagsmálum og fór yfir aðgerðir 
ríkisstjórnarinnar sem létta eiga aðstæður 
fólks og fyrirtækja.
Gestir fundarins voru Alþingismenninrir 
Illugi Gunnarsson og Lúðvík Bergvinsson. 
Þeir héldu stutt ávörp um ástæður banka-
hrunsins og aðstæður hér til að takast á 

við ástandið, auk þess sem þeir svöruðu 
fyrirspurnum og eftir það sköpuðust líflegar 
umræður.
Í lok fundarins var samþykkt ályktun um 
efnahagsmál sem var send öllum þing-
mönnum og ráðherrum auk fjölmiðla. 
Ályktunin er birt í heild á baksíðu.

�

félagsfundur vm var haldinn 19. nóvember  
á grand Hótel reykjavík

VM hélt félagsfund fyrir félagsmenn 
á Austurlandi föstudaginn 30. maí. 
Fundurinn var haldinn á Fjarðarhóteli á 
Reyðarfirði.

Á fundinum fór Guðmundur 
Ragnarsson formaður VM yfir kröfur 
LÍÚ og VM í komandi kjarasamningum 

fyrir vélstjóra á fiskiskipum. Einnig 
var fjallað um félagið og framtíðarsýn 
þess. Fundargestir voru ánægðir með 
fundinn og sammála um að fundur á 
þessu svæði hafi verið tímabær.

Einnig var haldinn fundur á Reyðarfirði 
þann 4. desember sl. Sá fundur var 

einnig vel sóttur og meðal þess 
sem rætt var voru kjarasamningar á 
næstunni og efnahagsmálin almennt. 
Miklar umræður spunnust á fundinum 
þar sem formaður VM svaraði 
fyrirspurnum ásamt starfsmönnum 
félagsins.

tveir félagsfundir hafa verið haldnir 
fyrir félagsmenn á austurlandi síðan í vor



frá sjúkrasjóði vm
Við viljum benda félagsmönnum 
sem sækja um sjúkradagpeninga hjá 
Sjúkrasjóði VM að nú þarf að skila inn 
sjúkradagpeningavottorði frá lækni með 
umsókn um sjúkradagpeninga. Þessi 
vottorð eru almennt ódýrari en venjuleg 
læknisvottorð en þau kosta aðeins 800 
kr. núna, á meðan venjuleg læknisvottorð 
kosta a.m.k. 1.200 kr. Önnur vottorð verða 
ekki tekin gild.
Einnig viljum við benda á að með umsókn 
um styrk vegna gleraugnakaupa verður 
að fylgja vottorð frá augnlækni. Ekki er 
nægilegt að skila inn greiðslukvittun frá 
gleraungaverslun þar sem einungis þeir 
sem sannanlega þurfa á gleraugum að 
halda, eiga rétt á styrk til gleraugnakaupa.

�

Stjórn VM hefur ákveðið að 
styrkja nema á útskriftarári í vél- 
og málmtæknigreinum í öllum 
framhaldsskólum landsins
VM auglýsir eftir umsóknum um styrki frá öllum nemum á útskriftarári 

í málm- og véltæknigreinum. Styrkirnir eru tólf talsins og að upphæð eitt hundrað þúsund 

krónur hver. Dregið verður úr innsendum umsóknum

Umsóknir og nánari upplýsingar um styrki má nálgast á skrifstofu VM að Stórhöfða 25 

og á heimasíðu VM: www.vm.is 

Umsóknarfrestur er til 28 febrúar 2009

Tilkynnt verður um niðurstöður í mars

Afhending styrkjanna mun fara fram á aðalfundi félagsins þann 17. apríl 2009

fjárhagur vm eftir hrun íslenska fjármálakerfisins
VM varð fyrir tjóni líkt og allflestir á Íslandi 
þegar bankarnir þrír urðu gjaldþrota. 
Félagið átti um síðustu áramót 1,7 milljarða 
í bókfærðum eignum. Stærsta eign félagsins 
var í óbundnum bankainnistæðum í góðri 
ávöxtun eða um 750 millj.kr. Félagið hafði 
um 580 millj.kr í fjárvörslu og fjárstýringu 
hjá Kaupþingi og Glitni sem rýrnaði á árinu 
vegna gjaldþrots bankanna og afgangurinn 
af eign félagsins er í fasteignum. Félagið á 
mjög góða eign í VM húsinu að Stórhöfða 25 í 
Reykjavík, þar sem félagið leigir aðra hæðina 

og í húsinu Borgartún 30, Reykjavík sem 
félagið leigir Norðuráli undir aðalskrifstofu. 
Einnig á félagið 2 íbúðir í Reykjavík, 3 íbúðir 
á Akureyri og 28 orlofshús sem leigð eru 
félagsmönnum. Þegar á heildina er litið þá 
verður VM með fjármagnstekjur á árinu 
því ávöxtun lausafjár vegur vel upp rýrnun 
sjóðanna sem voru í fjárstýringu bankanna. 
Því mun bókfærð eign félagsins aukast á 
árinu 2008.

Magnús	Magnússon	framkvæmdastjóri	VM

leiðrétting
Í.síðasta.tölublaði.af.Tímariti.VM.urðu.
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dagbók vm fyrir árið 
2009 fylgir með þessu 
tölublaði vm – frétta
Þar má finna ýmsar upplýsingar um félagið, 
sjóði þess, stjórn og nefndir og fleira. Einnig 
er merkt inní bókina hvenær VM – kaffi og 
aðalfundur félagsins verða á næsta ári.

orlofshúsin
Mikil aðsókn hefur verið að orlofshúsum 
VM í vetur. Flest orlofshúsin eru upptekin 
um jól og áramót og sama er að segja um 
íbúðirnar. Reglulega er birtur listi yfir 
lausar helgar á næstunni á heimasíðunni. 
Þá er hægt að hringja í síma 575 9800 og 
panta lausar helgar eða senda tölvupóst á: 
olof.lilja@vm.is.

vm – kaffi
VM-kaffi hefur verið vel sótt þetta haust. 
Fjölmenni var á jólakaffi 28. nóvember en 
næsta VM-kaffi verður haldið 30. janúar n.k. 
VM-kaffið er opið fyrir alla félagsmenn og 
er haldið síðasta föstudag hvers mánaðar.
Við hvetjum alla félagsmenn til að mæta og 
hitta aðra félagsmenn og starfsmenn VM.



VM. -. Félag. vélstjóra. og. málmtæknimanna,.
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ráðstefna vm, samtaka iðnaðarins og málms

félagsfundur 
á akureyri

Hótel kea - 29. des. kl. 17

fundir framundan
félagsfundur

 í reykjavík 
grand Hótel - 30. des. kl. 17

félagsfundur
 í vestmannaeyjum

Básum - 5. jan. kl. 12
 

Félagsfundur	 VM	 -	 félags	 vélstjóra	 og	
málmtæknimanna,	 haldinn	 miðvikudaginn	
19.	 nóvember	 lýsir	 yfir	 þungum	 áhyggjum	
af	 stöðu	 efnahagsmála	 í	 landinu	 sem	 er	 að	
leiða	til	gjaldþrota	heimila	og	fyrirtækja	með	
ófyrirsjáanlegum	afleiðingum.	
Á	 sama	 tíma	 og	 stjórnvöldum	 tekst	 ekki	
að	 koma	 í	 framkvæmd	 þeim	 aðgerðum	
sem	 nauðsynlegar	 eru	 til	 að	 bregðast	
við	 vandanum,	 brenna	 eignir	 launafólks	
og	 fyrirtækja	 upp	 og	 heimili	 og	 fyrirtæki	
komast	 í	 þrot.	 Fundurinn	 telur	 fráleitt	 að	
stjórnvöld	 haldi	 upplýsingum	 frá	 almenningi	
og	 krefst	 þess	 að	 allar	 upplýsingar	 sem	 hjá	
stjórnvöldum	liggja	verði	þegar	í	stað	lagðar	
á	borð,	undanbragðalaust,	svo	almenningi	sé	
ljóst	 hverjar	 birgðar	 eru	 lagðar	 á	 þjóðina.	
Fundurinn	gagnrýnir	ráðamenn	fyrir	að	hafa,	
mitt	í	allri	peningahyggjunni,	 litið	á	það	sem	

sjálfsagðan	hlut	 að	almenningur	 og	heimilin	
í	 landinu	 geti	 endalaust	 tekið	 á	 sig	 auknar	
fjárhagslegar	 byrðar.	 Í	 úrlausnum	 fyrir	
fólk,	 þarf	 að	 hemja	 verðtryggingu	 lána,	 því	
lausnir	 eiga	 ekki	 að	 miða	 að	 því	 að	 lengja	
vandann	heldur	að	leysa	hann.	Við	eigum	að	
hafa	fólki	í	fyrirrúmi.	Því	er	það	til	skemmri	
tíma	 litið	 mikilvægasta	 verkefnið	 að	 styrkja	
gengi	 krónunnar	 með	 öllum	 ráðum	 svo	 að	
verðbólgan	 náist	 niður	 sem	 fyrst	 og	 vextir	
geti	 fylgt	 á	 eftir.	 VM	 bendir	 á	 að	 nú	 sé	 það	
meginverkefni	 stjórnvalda	 að	 tryggja	 að	
hornsteinar	 þjóðfélagsins,	 fjölskyldurnar,	
flosni	 ekki	 upp	 af	 heimilum	 sínum	 eða	 flytji	
jafnvel	úr	landi.	Ekki	verður	komið	í	veg	fyrir	
fólksflótta	 nema	 með	 endurfjármögnun	 á	
lánum	heimilanna	 þar	 sem	þess	 gerist	 þörf.	
Samhliða	verður	að	tryggja	atvinnu	og	blása	
til	 sóknar	 á	 sem	 flestum	 sviðum	 þar	 sem	

möguleikar	eru	til	atvinnusköpunar.	Nú	er	tími	
framleiðslu-	 og	 útflutnings-	 atvinnuveganna	
að	renna	upp.	Félagsfundur	VM	leggur	þunga	
áherslu	 á	 að	 rannsakað	 verði	 hvað	 kom	
þjóðinni	 í	 þessa	 stöðu,	 hverjir	 beri	 ábyrgð	
á	því	og	það	gert	upp	á	réttlátan	hátt.	Krafa	
fundarins	 er	 að	 þeir	 sem	 brotið	 hafa	 af	 sér	
og	 unnið	 þennan	 skaða,	 hljóti	 viðeigandi	
dóma	 og	 sæti	 eignaupptöku	 eftir	 því	 sem	
við	 á.	 Enn	 fremur	 hvetur	 félagsfundur	 VM	
ríkisstjórnina	til	að	sýna	frumkvæði	og	hefja	
hreingerninguna	 hjá	 sjálfri	 sér	 fyrst.	 Hefja	
verður	 uppstokkun	 í	 stjórnkerfinu	 strax	
og	 á	 fyrsta	 verk	 að	 vera	 að	 skipta	 út	 þeim	
ráðamönnum	 sem	 sannarlega	 hafa	 ekki	
staðið	sig.	Með	því	sýna	stjórnvöld	sitt	fyrsta	
skref	í	uppbyggingunni	og	eiga	svo	markvisst	
að	 halda	 áfram	 umbótum.	 Það	 verður	 að	
skapa	tiltrú	sem	ekki	er	til	staðar	nú.


