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SSNV óskar fjárstuðnings 
Alþingis vegna iðnaðarupp-
byggingar á Hafursstöðum 
vegna orkufreks iðnaðar
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi 
vestra, SSNV, hafa sent fjárlaganefnd 
Alþingis beiðni um fjárstuðning til mark-
aðssetningar, undirbúnings og skipulags 
vegna mögulegrar uppbyggingar stóriðju 
á iðnaðarlóð við Hafursstaði á Norður-
landi vestra. Samþykkt var þingsályktun 
á Alþingi, 15. janúar 2014, að koma á 
samstilltu átaki stjórnvalda og sveitar-
félaga í Austur-Húnavatnssýslu um efl-
ingu atvinnulífs og sköpun nýrra starfa 
á Norðurlandi vestra með uppbyggingu 
orkufreks iðnaðar. I framhaldi var undir-
rituð sameiginleg yfirlýsing sveitarfélag-
anna og Atvinnu- og nýsköpunarráðu-
neytisins 10. október 2014, um eflingu 
atvinnulífs og sköpun nýrra starfa með 
nýtingu raforku sem framleidd er í sýsl-
unni. 

Í erindi Adolfs H. Berndsen, formanns 
SSNV og oddvita sveitarfélagsins Skaga-
strandar, sem Stefán Vagn Stefánsson, 
formaður byggðaráðs sveitarfélagsins 
Skagafjarðar, og Unnur Valborg Hilmars-
dóttir, oddviti Húnaþings vestra, senda til 
Vigdísar Hauksdóttur alþingismanns og 
formanns fjárlaganefndar Alþingis, segir 
m.a. að verulegt átak þurfi til til að efla starf-

semi í landshlutanum og styrkja byggðina. 
„Langvarandi samdráttur og fækkun íbúa 
er mikið áhyggjuefni. Þá hefur fækkun op-
inberra starfa verið veruleg á undanförnum 
árum. Til að veita þessari þróun viðspyrnu 
var framangreind þingsályktun samþykkt 
og hafa sveitarfélögin á Norðurlandi vestra 
ákveðið að stofna samráðsvettvang, sem 
nefnist IÐNVESF, um atvinnuuppbyggingu 
og orkufrekan iðnað á Norðurlandi vestra. 
Hlutverk IÐNVEST verður að samþætta 
aðgerðir sveitarfélaganna til að takast á 
við undirbúning og uppbyggingu á iðnað-
arkostum til að efla atvinnulíf í samræmi 
við ályktun Alþingis. Með samþykkt Al-

þingis fylgdu ekki fjármunir en ljóst er að 
verulegur kostnaður hlýst af þeirri undir-
búningsvinnu sem fara þarf fram, s.s. leit 
að iðnaðarkostum og undirbúning iðnað-
arlóðar og stórskipahafnar við Hafursstaði 
í Skagabyggð,“ segir Adolf H. Berndsen. 

Adolf bendir á að jafnframt þurfi að hafa 
umsjón með uppbyggingu á iðnaðarlóðinni 
við Hafursstaði og uppbyggingu innviða 
og grunngerðar í nærliggjandi sveitarfé-
lögum. Sveitarfélögin á Norðurlandi vestra 
hafa undirritað samkomulag við Klappir 
Development ehf. um undirbúning mögu-
legrar álframleiðslu og úrvinnsluiðnaðar 

Mikilla breytinga má vænta á atvinnu- og mannlífi á Skagaströnd vegna fyrirhugaðrar 
álverksmiðju.
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Hlutverk Verkmenntaskólans á Akureyri 
er að stuðla að eflingu atvinnulífs

,,Hlutverk skólans í nærsamfélaginu er að 
stuðla að eflingu háskólastigsins með því að 
búa nemendur vel undir frekara nám og stuðla 

með starfsemi sinni að hærra menntunarstigi 
samfélagsins,“ segir Sigríður Huld 

Jónsdóttir, aðstoðarskólameistari 
Verkmennaskólans á Akureyri

Sjá bls. 9.
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Umhverfisverðlaun atvinnulífsins: 

Steinull á Sauðárkróki um-
hverfisfyrirtæki ársins 2015
Forseti Íslands, Ólafur Ragnar 
Grímsson, afhenti fyrir nokkru 
umhverfisverðlaun atvinnulífsins á 
umhverfidegi atvinnulífsins. Steinull 
hf. á Sauðárkróki er umhverfisfyrir-
tæki ársins 2015 og uppbygging Orku 
náttúrunnar á hraðhleðslustöðvum 
fyrir rafbíla er framtak ársins 2015 
á sviði umhverfismála. Í rökstuðn-
ingi dómnefndar um Steinull – um-
hverfisfyrirtæki ársins segir m.a. að 
umhverfisfyrirtæki ársins sé rótgróið 
og stundar framleiðslu á vörum sem 
eru í alþjóðlegri samkeppni. Fyrir-
tækið nýti að mestu innlent hráefni 
til framleiðslunnar sem engin hætta 
er á að gangi til þurrðar. Öndvert við 
flesta keppinauta sína erlendis nýtir 
fyrirtækið einungis innlenda endur-
nýjanlega raforku til framleiðslunnar 
og útstreymi gróðurhúsalofttegunda 
er minna en hjá keppinautunum. 
Kolefnisspor framleiðsluvörunnar 
er því lægra en hjá samkeppnisað-
ilunum. Undanfarin ár hefur verið 
lagt kapp á að draga úr úrgangi og 
stór hluti hans er nú endurnýttur 
í framleiðsluferlinu. Einnig hefur 
verið unnið að áhættugreiningum, 
forvörnum og úrbótum í vinnuum-
hverfinu. 

Framleiðsluvörur fyrirtækisins hafa 
hlotið vottanir erlendra úttektaraðila 
fyrir gæði og að uppfylla staðla sem 
um þær gilda. Fyrirtækið hefur hlotið 
vottun fyrir gæðakerfi samkvæmt ISO 
9001 staðlinum. Það hefur einnig 
fengið vottun samkvæmt umhverfis-
staðlinum ISO 14001 og stefnt er að 
því að ljúka vottun samkvæmt vinnu-
verndarstaðlinum OSHAS 18001 á 
næsta ári. Fyrirtækið hóf starfsemi sína 
fyrir réttum 30 árum og hefur í mörg ár 
hlotið viðurkenningu Creditinfo sem 
fyrirmyndarfyrirtæki. „

Orku náttúrunnar hlýtur viðurkenn-
inguna fyrir að byggja upp aðstöðu 
sem gagnast víða og nýtist mörgum. 
Það hefur tekið þeirri áskorun sem 
felst í því að ein besta leiðin til að draga 
úr útstreymi gróðurhúsalofttegunda er 
að rafvæða samgöngurnar. 

Aukið vöruframboð
Frá byrjun hefur mikil þróun verið á 
framleiðslunni hjá Steinull hf. ásamt 
því að vöruframboð hefur aukist 

verulega í takt við þróun á byggingar-
markaði. Fljótlega eftir stofnun byrjaði 
útflutningur á framleiðslu verksmiðj-
unnar og eru þar Færeyjar, Bretland 
og Þýskaland með mesta magnið á 
liðnum árum. Grundvöllur fyrir rekstri 
Steinullar hf. byggir á því að fyrirtækið 
sé ávallt í fararbroddi á íslenskum ein-
angrunarmarkaði. Til þess að nýta um-
framafkastagetu er leitast við að afla 
arðsamra útflutningsverkefna. Afurðir 
fyrirtækisins er steinullareinangrun 
framleidd úr endurnýjanlegum hrá-
efnum, sem að mestu eru tekin í næsta 
nágrenni við verksmiðjuna. Notaðar 
eru öflugar mengunarvarnir til að 
draga úr umhverfisáhrifum. Notuð 
er umhverfisvæn raforka við fram-
leiðsluna, sem byggir einnig á hæfu 
og vel þjálfuðu starfsfólki. Rafbræðsla 
hráefnanna hefur reynst grundvöllur 
að háu gæðastigi afurðanna auk þess 
sem uppruni hráefnanna sem og raf-
orkunnar gefur fyrirtækinu ákveðið 
forskot til að mæta sívaxandi kröfum 
um umhverfisvæn framleiðsluferli og 
vistvænar byggingar. Í gæða og um-
hverfismálum mun Steinull hf. ávallt 
uppfylla þær almennu kröfur, sem 
stjórnvöld hafa sett eða samið hefur 
verið um varðandi rekstur fyrirtæk-
isins. Í því skyni að viðhalda og bæta 
gæði framleiðslunnar til þess að mæta 
ávallt óskum viðskiptavina auk þess 
að nýta sér til hagsbóta auknar kröfur 
til umhverfisverndar og sjálfbærrar 
þróunar mun fyrirtækið leitast við að: 
• Þróa stöðugt afurðir fyrirtækisins 

í samræmi við óskir viðskiptavin-

anna til að auðvelda þeim að uppfylla 
kröfur markaðarins og reglugerða 
um hita-, hljóð- og brunaeinangrun. 

• Afla allra nauðsynlegra eiginleika- og 
umhverfisvottana vegna framleiðslu 
og sölu afurðanna. 

• Starfrækja umhverfisstjórnunarkerfi, 
sem lýsir ábyrgð og eftirlitsferlum 
varðandi umhverfisáhrif fyrirtækis-
ins í því skyni að draga úr umhverfis-
áhrifum. 

• Starfrækja gæðastjórnunarkerfi, sem 
lýsir ábyrgð og eftirlitsferlum varð-
andi mikilvægustu þætti starfsem-
innar. 

• Standa fyrir öflugu þjónustu- og 
kynningarstarfi á afurðum og 
starfssemi fyrirtækisins og efna 
til og viðhalda opnum jákvæðum 
samskiptum um umhverfismál við 
yfirvöld, eftirlitsaðila, nágranna og 
birgja. 

• Stuðla að öflugu gæðaeftirliti við 
framleiðsluna. 

• Virkja alla starfsmenn vegna endur-
bóta í umhverfismálum og þróun 
gæðaeftirlits. 

• Skilgreina og skrá aðferðir og þekk-
ingu með uppbyggingu handbókar í 
því skyni að móta verkferla og auð-
velda yfirfærslu þekkingar. 

• Viðhalda framleiðslubúnaði með 
öflugu eftirlits- og viðgerðastarfi. 

• Þróa framleiðsluferla og endurnýja 
framleiðslu- og pökkunarbúnað með 
umhverfis-, gæða- og arðsemismark-
mið að leiðarljósi. 

• Setja sér ávallt ný markmið um 
endurbætur, sem stuðla að minni 
umhverfisáhrifum fyrirtækisins og 
lágmarka allan úrgang frá fram-
leiðslunni og endurvinna eins og 
kostur er. 

• Endurskoða starf fyrirtækisins að 
gæða- og umhverfismálum með 
reglulegum innri úttektum. 

Viðunandi afkoma
Þrátt fyrir hremmingar á íslenskum 
byggingamarkaði í kjölfar hrunsins 
hefur rekstur Steinullar hf. skilað viðun-
andi afkomu síðustu árin. Hagnaður 
hefur verið af rekstrinum öll árin og 
efnahagur fyrirtækisins er afar traustur. 

Fyrsta framleiðsla Steinullarverk-
smiðjunnar hf. á Sauðárkróki kom á 
markaðinn seinnihluta árs 1985. Fyrir 
þann tíma hafði undirbúningur að 
starfssemi verksmiðjunnar staðið yfir 
í nokkur ár að frumkvæði heimamanna 
á Sauðárkróki, sem í þeim tilgangi 
stofnuðu með sér Steinullarfélagið hf. 
Stofnendur Steinullarverksmiðjunnar 
hf. voru síðan Ríkissjóður, Partek AB, 
Sauðárkróksbær, Steinullarfélagið hf. 
, Kaupfélag Skagfirðinga og Samband 
Íslenskra Samvinnufélaga. Með að-
komu finnska steinullarframleiðand-
ans Partek var tryggður aðgangur að 
nýjustu framleiðslutækni og hefur sam-
starf fyrirtækjanna reynst afar farsælt 
æ síðan. Við undirbúning verksmiðj-
unnar var alltaf miðað við að notað 
yrði rafmagn til bræðslu hráefnanna 
til þess að nýta mætti svarta fjöru-
sandinn við Sauðárkrók og vatnsafl 
íslensku fallvatnanna, en nær allar 
aðrar steinullarverksmiðjur nota kol 
sem orkugjafa og vinna hráefnið úr 
bergi. Öll framleiðsla og pökkun er 
nú nánast sjálfvirk og nær allri vöru 
pakkað á vörubretti. Í framhaldi af 

tilskipun Evrópusambandsins um CE 
merkingu á byggingavörum í þeim 
tilgangi að tryggja öryggi afurðanna 
og óheftan aðgang framleiðenda að 
mörkuðum í Evrópu var rannsóknar-
stofa fyrirtækisins styrkt verulega, 
m.a. með tækjakaupum. Vottun og 
heimild til CE merkingu afurðanna 
fékk fyrirtækið í júní 2004. Auk þessa 
eru afurðir verksmiðjunnar vottaðar til 
ýmissa nota, t.d. til notkunar í skipa-
smíðaiðnaðinum. 

Samkeppnishæft í gæðum
Steinullinn er flutt í gámum yfir Atl-
antshafið og inn í landið þar sem 
kaupandinn gerir kröfur um stuttan 
afgreiðslufrest og áreiðanleika. Fyrir-
tækið er vel samkeppnishæft í gæðum, 
en ekki alltaf í verðum vegna hins 
gríðarlega mikla flutningskostnaðar. 
Framleiðslugetan er um 1750 kg á 
klukkustund. 
- Er steinull endanleg vara, dugar hún í 
þúsund ár ef því væri að skipta? 

Já, hún fellur ekki saman eða hverfur, 
eða sígur niður í miðjan vegg eins og 
kannski var tilfellið oft áður með það 
náttúrulega efni sem notað var áður 
til einangrunar. Hefðbundin Steinull í 
veggi og þök er þó nokkuð létt, vegur 
um 28 kg á rúmmeter,“ segir Einar 
Einarsson, framkvæmdastjóri Stein-
ullar hf. Stjórnarformaður er Marteinn 
Jónsson.

Framleiðslulínan er mjög tæknivædd.

verksmiðja Steinullar hf. á Sauðár-
króki.

Vandað, hagkvæmt, hratt
- lausnir í húsnæðismálum
Ráðherrar húsnæðismála, um-
hverfismála og iðnaðar boðuðu til 
upphafsfundar verkefnis ríkisstjórn-
arinnar um hagkvæmt húsnæði. 
Verkefnið hefur fengið yfirskrift-
ina „Vandað, hagkvæmt, hratt“ og 
til upphafsfundarins voru boðnir 
allir helstu hagsmunaaðilar sem 
málefnið snertir. 

Verkefnið „Vandað, hagkvæmt, 
hratt“ byggir á samþykkt ríkisstjórn-
arinnar um aðgerðir á sviði húsnæðis-
mála, í tengslum við gerð kjarasamn-
inga síðastliðið vor, ekki síst með 
það að leiðarljósi að auka fjölbreytni 
og framboð á hagkvæmu húsnæði, 
ekki síst fyrir ungt fólk og tekjulágt . 
Í ljósi þess hversu brýnt málefnið er 
þá var ákveðið að boða fundinn við 
fyrsta tækifæri. Margir komu að efni 
fundarins en áhersla var lögð á að ver-
kefnið færi strax af stað en markmið 
fundarins var að stilla saman strengi 
allra þeirra sem þurfa að koma að ver-
kefninu. Að pallborðsumræðum ráð-
herranna loknum fara fram umræður 
í sal með þjóðfundasniði. Að því búnu 
fór Pétur Ármannsson arkitekt yfir 
sögu hagkvæmra húsnæðislausna á 

Íslandi og Una Sighvatsdóttir blaða-
maður fjallaði um þarfir og væntingar 
nýrra kynslóða til húsnæðis. Hátt í 
þrjú hundruð manns mættu á upp-
hafsfund verkefnis ríkisstjórnarinnar 
um hagkvæmt húsnæði. 

Það kom glöggt fram í umfjöllun 
ráðheranna þriggja hve húsnæðismál 
spanna vítt svið og þar með hve margir 

og ólíkir þættir skipta máli um hvernig 
til tekst við uppbyggingu húsnæðis-
markaðar sem þjóna þarf ólíkum 
aðstæðum og fjölbreyttum þörfum 
einstaklinga, fjölskyldna og samfé-
laga. Endurskoðun byggingareglu-
gerðar bar oft á góma á fundinum, 
en vel kom fram hvað fjölmargir aðrir 
þættir vega þungt, svo sem skipulag 
á sveitastjórnarstigi, m.a. lóðafram-
boð, fjármagnskostnaður, hönnun, 
margvísleg einföldun á regluverki og 
margt fleira. Á fundinum kom fram 
rík áhersla á að krafa um hagkvæmni 
megi ekki verða á kostnað gæða eða 
skapa hindranir sem skerða réttindi 
fatlaðs fólks. 

Hönnunarsamkeppni
Efnt verður til hönnunarsamkeppni 
um lausnir í húsnæðismálum þar sem 
byggt verður á hugmyndum og anda 
fundarins og verkefnisins „Vandað, 
hagkvæmt, hratt.“ Nýsköpunarmið-
stöð Íslands mun annast verkefnið og 
er stefnt að því að drög að samkeppn-
inni verði kynnt fyrir áramót og að 
keppnin sjálf verði haldin á komandi 
vetri. 

Það hvílir ekki síst á iðnaðarráð-
herra, ragnheiði elínu Árnadóttur, 
vel takist til með verkefnið og 
byggingaiðnaðurinn sé meðvitaður 
um mikilvægi þess að vel takist til 
með framkvæmdina.



 

byko.is
VIÐ ERUM TIL 

ÞJÓNUSTU REIÐUBÚin
serlausnir@byko.is

ALLT TIL 
FRAMKVÆMDA 
Á EINUM STAÐ

utanhússklæðningar

gluggar, hurðir, gler – allar tegundirbílskúrs- og iðnaðarhurðir

gler og felliveggir

timbur og önnur grófvara

verkfæri vinnuföt
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Er iðnaðaruppbygging á Vestfjörðum hjóm eitt? 
Vorið 1998, eða fyrir liðlega 17 árum, 
bar Kristinn H. Gunnarsson þáver-
andi þingmaður fram fyrirspurn til 
þáverandi iðnaðarráðherra, Finns 
Ingólfssonar um hvaða athuganir 
hefðu farið fram á vegum ráðuneyt-
isins á möguleikum til iðnaðarupp-
byggingar á Vestfjörðum? Spurt var 
einnig hver hefði verið niðurstaða 
þeirra og hvaða upplýsingar lægju 
fyrir um möguleika á orkufrekum 

iðnaði eða annarri stóriðju í fjórð-
ungnum. 

Á þessum tíma var í umræðunni að 
byggja olíuhreinsistöð olíuhreinsunar-
stöð í Skagafirði, hvaða skilyrði þyrftu 
að vera fyrir hendi til að landsvæði gæti 
talist líklegt til að geta tekið við slíkri 
starfsemi. Í ljós kom að það þurfti 
vinnusvæði upp á 4 til 6 þúsund manns 
og það er til staðar á Vestfjörðum. Það 
þurfti góða höfn og hún er til staðar 

á Vestfjörðum. Það þurfti aðgengi að 
orku, ekki í miklum mæli, og hún er 
líka til staðar á Vestfjörðum þannig 
að öll helstu skilyrði voru uppfyllt 
hvað það varðar. Það var svo fyrst árið 
2007 sem vakin var athygli á kostum 
Vestfjarða í þessu sambandi, ekki síst 
að staðsetja slíka olíuhreinsistöð við 
Arnarfjörð. Þá kom í umræðuna hvar 
fengist raforka fyrir slíka stöð og bent 
á að virkja mætti Hvalá í Ófeigsfirði, 
800 gígawatta virkjun, sem gæti verið 
jafnstór Blönduvirkjun og koma upp 
frekari iðnaðaruppbyggingu í tengslum 
við slíka virkjun. 

Fátt um efndir hvað varð-
ar atvinnu- og nýsköpun
Finnur Ingólfsson sagði í svari sínu 
að meginþunginn í starfsemi iðnað-
arráðuneytisins á þessu kjörtímabili 
hafi verið að efla atvinnu- og nýsköpun. 
Þess sæjust einkum merki í átaki til 
atvinnusköpunar, sjóðum til eflingar 
atvinnulífs á þeim svæðum sem ekki 
njóta stóriðjuuppbyggingar og efldu 
markaðsstarfi Fjárfestingarskrifstofu 
Íslands og Markaðsskrifstofu iðnað-
arráðuneytisins og og Landsvirkjunar. 
Hlutverk ráðuneytisins er að hvetja til 
aukinnar nýsköpunar og þar með að 
stuðla að fjölbreytni í atvinnulífinu. 
„Þetta er bæði gert með því að treysta 
undirstöðu hagkerfisins þannig að um-
hverfi til nýsköpunar sé sem hagstæð-
ast og með því að veita frumkvöðlum 
styrk til nýsköpunar. Stuðningsaðgerðir 
til nýsköpunar eru ekki landshluta-
skiptar heldur er hvert verkefni metið 
fyrir sig,“ sagði ráðherra. Þrátt fyrir 
þessi orð er erfitt að koma auga á að 
neitt umtalsvert hafi verið gert allt fram 
til dagsins í dag hvað varðar Vestfirði. 

Ráðherra sagði að í vissum tilfellum 
hafi ráðuneytið þó veitt styrki til grein-
ingar á styrkleikum ákveðinna lands-
hluta, m.a. til Atvinnuþróunarfélags 
Vestfjarða með styrk í gegnum Átak 
til atvinnusköpunar til greiningar á 

styrkleikum og veikleikum Vestfjarða 
með tilliti til víðtækrar atvinnuupp-
byggingar. Á slíkri styrkleikagreiningu 
taldi iðnaðarráðuneytið brýna þörf 
ekki síst vegna þess að hlutur iðnaðar, 
að fiskiðnaði undanskildum, væri 
hvergi lægri en á Vestfjörðum. Erfitt 
er að sjá að einhver breyting hafi orðið 
þar á til batnaðar nú 17 árum síðar 
og einhver vilji sé til staðar af hálfu 
stjórnvalda til iðnaðaruppbyggingar á 
Vestfjörðum. 

Greiðar samgöngur  
frumskilyrði iðnaðar- 
uppbyggingar
Svæðið strjálbýlt og fámennt og 
samgöngur milli byggðakjarna oft 
og tíðum erfiðar sem og til annarra 
landshluta. Greiðar samgöngur eru 
skilyrði fyrir frekari iðnaðarupp-
byggingu og m.a. hefur verið á það 
bent að ef framleiða á 50 þúsund tonn 
af eldislaxi á ári í Arnarfirði, hvað þá 
meira frá öðrum vestfirskum fjörðum 
þurfa að vera tryggingar samgöngur 
við höfuðborgarsvæðið og suður á 
Keflavíkurflugvöll alla daga ársins, 
ekki bara suma daga því framleið-
endur vilja flytja framleiðsluna ferska 
til neytenda víða um heim. Ef einhver 
alvara er fólgin í iðnaðaruppbyggingu 
á Vestfjörðum er byrjunin sú að Vega-

gerðin taki þá sjálfsögðu ákvörðun, 
sem hún hefur heykst á allt of lengi, 
að leggja veg frá Reykhólum í Skálanes 
með því að þvera Þorskafjörð um Teig-
skóg hvað sem sumarbústaðaeigendur 
segja og þvera einnig Djúpafjörð og 
Gufufjörð. Frá Skálanesi lægi leiðin inn 
Kollafjörð og að sjálfsögu um jarðgöng 
undir Klettsháls til Skálmarfjarðar. 
Allar vangaveltur um veg yfir eða undir 
Hjallaháls og Ódrjúgsháls væru þá úr 
sögunni. Þá verða greiðar samgöngur 
við sunnanverða Vestfirði og síðan 
norður til Ísafjarðar og Bolungarvíkur 
þegar jarðgöng milli Dýrafjarðar og 
Arnarfjarðar hafa verið tekin í notkun. 
Sú jarðgangagerð er næst þegar lokið 
verður við Norðfjarðargöng, ekki göng 
undir Fjarðarheiði til Seyðisfjarðar, 
hvað sem líður pólitískum þrýstingi frá 
Austfjörðum. Þeir Vestfirðingar sem 
nú sitja á þingi, Einar Kr. Guðfinnsson, 
Lilja Rafney Magnúsdóttir og Ólína 
Kjerúlf Þorvarðardóttir þurfa þarna 
að gæta vel hagsmuna Vestfirðinga og 
aðrir þingmenn Norðvesturkjördæmis 
mættu auðvitað gera það líka. 

Aðrir kostir eru bara ekki ásætt-
anlegir ef iðnaðaruppbygging á Vest-
fjörðum á ekki að vera bara hjóm eitt, 
loforð sem aldrei verður efnt og leiðir 
bara til enn frekari fólksfækkunar á 
Vestfjörðum. 

Þörungaverksmiðjan á reykhólum og Íslenska kalkþörungafélagið á bíldudal 
eru einu orkufreku verksmiðjurnar á vestfjörðum til þessa. Myndirnar eru af 
verksmiðjunum.
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BLAÐINU ER DREIFT Í XX.000 EINTÖKUM MEÐ MORGUNBLAÐINU  
OG LIGGUR FRAMMI ÚTVÖLDUM STÖÐUM

SLEGGJAN, fréttablað um iðnað, kemur nú aftur út eftir stutt hlé, og með 
nýjan ritstjóra, undirritaðan, við stýrið. Vonandi tekur iðnaðarumhverfið 
blaðinu vel, lætur vita af því sem er mikilvægt að almenningur fái vitneskju 
um hvað varðar iðnaðinn í landinu. Upplýsingastreymið er mikilvægt. Í 
þessu blaði er töluvert fjallað um iðnaðaruppbyggingu á landinu en ekki 
síður verk- og iðnnámið í landinu en það er gríðarlega mikilvægt að það sé 
í takt við kröfur tímans, henti þeim sem vilja gerast iðnaðarmenn en með 
því styrkir það atvinnulífið í landinu. Margir flýta sér að sækja um það nám 
sem þeim finnst á þeirri stundu skemmtilegt að hafi mest aðdráttarafl, en 
aðrir eru kannski jarðbundnari og velja nám sem tryggir atvinnu þeirra að 
loknu námi og ekki síður það sem kannski er mikilvægast, góð laun. Brottfall 
í námi er hins vegar visst áhyggjuefni, er námsefnið ekki nógu spennandi og 
verða sumir nemendur fyrir áfalli þegar draumastarfið er ekki eins spennandi 
og í upphafi leit út fyrir að vera, verður kannski að vissri martröð. Svo eru 
aðrir sem eru kannski komnir með upp í kok af námi og vita ekkert hvert 
skal stefna, gera bara eitthvað, kannski vegna þrýstings frá fjölskyldunni sem 
endilega vilja að viðkomandi ,,verði eitthvað“ sem fjölskyldan getur verið 
stolt af. Þá getur verið gott að hægja ferðina og hugsa málið frá grunni, ekki 
láta undan tímabundum þrýstingi. Það verður fáir snillingar á því að setjast 
á skólabekk en þekking er fjársjóður sem endist ævina á enda. Benda má á 
að munurinn á á snilld og heimsku er sá að snilldin er takmörkuð, kannski 
er meðalmennskan best.
Iðnaðaruppbygging og sóknaráætlanir eru nokkuð áberandi í umræðunni í 
þjóðfélaginu um þessar mundir. Stóriðja vegur þar þyngst, hafin er bygging kís-
ilmálmverksmiðju við Húsavík til að auka atvinnutækifærin í Þingeyjarsýslu, og 
hafa gert það nú þegar því einnig er verið að virkja orku jarðar á Þeystareykjum. 
Austfirðingar eru með stórtæka sóknaráætlun til verkefna í einstökum lands-
hlutum á sviði atvinnu-, byggða- og menningarmála, byggja á sólarkísilverksmiðju 
á Grundartanga og álverksmiðju í Helguvík á Reykjanesi, Húnvetningar vilja 
hressa upp á atvinnulífið og fjölbreytnina með álverksmiðju norður á Skaga og 
Vestfirðingar, sem búa við fengsælustu fiskimið landsins og hafa bestu aðstöðuna 
til fiskeldis inni á fjörðunum, vilja auka það en þá kemur til djúpstæður skortir á 
framtaki stjórnvalda til að koma suðurhluta Vestfjarða í ásættanlegt vegasamband 
við aðra landshluta. Aukið fiskeldi skapar einnig ný iðnaðarstörf vegna þjónustu 
við þennan iðnað og eykur þar með fjölbreytnina og umsvifin í atvinnulífinu á 
svæðinu. Allar þessar sviftingar, athafnasemi og iðnaðaruppbygging koma nú 
sem eins kona undanfari iðnbyltingar sem m.a. gengur út á það að auka sem mest 
framleiðni og nýsköpun í landinu sem fjölgar iðnmenntuðu fólki, en einnig verk- 
og tæknimenntuðu. Þörf er á aukinni framleiðni í iðnaði um allt land, ekki bara 
í rótgrónum iðnaðarsveitarfélögum, heldur einnig þar sem útgerð og fiskiðnaður 
hefur verið meginuppspretta atvinnutækifæra. Það eykur fjölbreytnina og dregur 
úr líkum á kollsteypu í atvinnulífi ef fiskur hverfur af ákveðnum fiskimiðum eða 
að útgerð flytur um set í annað sveitarfélag fjarri. Í byggingageiranum er nú þegar 
mikill kraftur, ríkisstjórnin er með háleit markmið sem miða að því að byggja 
ódýrari íbúðir fyrir almenning en einnig þjóta upp hótelbyggingar um allt til að 
mæta stöðugt vaxandi fjölda ferðamanna sem vilja kynnast íslenskri náttúru. Á 
sama tíma berast fréttir af því að tekjur í ferðabransanum séu stórlega ofmetnar, 
hvað svo sem það kann að tákna þegar til lengri tíma er litið. Þjóðin þarf að trúa 
á vaxandi iðnbyltingu, þá farnast íslenskri þjóð betur.

Geir A. Guðsteinsson
ritstjóri 

Iðnaðaruppbyggingar 
og sóknaráætlanir 
hafa hraðvaxandi 
tiltrú almennings

Leiðari

Sóknaráætlun Austurlands
- áhersla lögð á nýsköpun og atvinnuþróun

Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, 
mennta- og menningarmálaráðu-
neyti og Samband sveitarfélaga á 
Austurlandi undirrituðu í febrúar 
árið 2015 samning um sóknaráætlun 
Austurlands 2015 til 2019. Með 
samningnum er verið að sameina 
sóknaráætlanir landshluta, vaxtar-
samninga og menningarsamninga. 
Heildarupphæð samninganna á 
landinu öllu er ríflega 550 milljónir 
króna. Til sóknaráætlunar Austur-
lands renna alls tæplega 95.000.000 
króna á ári með fyrirvara um sam-
þykki fjárlaga. Við það bætast 
9.836.000 krónur sem frá sveitar-
félögum á Austurlandi. Með samn-
ingnum verður til nýr Uppbyggingar-
sjóður Austurlands. 

Markmið sóknaráætlana lands-
hluta er að ráðstöfun þeirra fjármuna 
sem varið er til verkefna í einstökum 
landshlutum á sviði atvinnu-, byggða- 
og menningarmála byggi á svæðis-
bundnum áherslum og markmiðum 
sem fram koma í sóknaráætlun lands-
hlutans. Markmið samningsins er að 
stuðla að jákvæðri samfélagsþróun, 
treysta stoðir menningar og auka 
samkeppnishæfni landshlutans og 
landsins alls. Markmiðið er jafnframt 
að einfalda samskipti ríkis og sveitar-

félaga og tryggja gagnsæi við úthlutun 
og umsýslu opinberra fjármuna. 

Til að vinna að markmiðum lands-
hlutans mun Samband sveitarfélaga á 
Austurlandi vinna sóknaráætlun Aust-
urlands þar sem staða landshlutans er 
greind og markmið sett til lengri og 
skemmri tíma; setja upp uppbyggingar-
sjóð sem styður menningar-, atvinnu- 

og nýsköpunarverkefni í samræmi 
við markmið sóknaráætlunar lands-
hlutans; skilgreina áhersluverkefni fyrir 
samningstímabilið sem fram koma í 
sóknaráætluninni og endurspegla 
markmið hennar. 

Í sóknaráætluninni má m.a. sjá að 
umtalsverð áhersla er lögð á nýsköpun 
og atvinnuþróun, ekki síst auðlindanýt-
ingu í heimabyggð og kjarnaatvinnu-
greinar. Önnur markmið eru m.a. : 
• Miða að bættri samkeppnisstöðu með 

nýsköpun og rannsóknum. 
• Kortleggja auðlindir með tilliti til 

atvinnuþróunar. 
• Skilgreina skal tækifæri og sam-

vinnumöguleika í norðurslóða-
tengdum verkefnum, bæði við inn-
lenda og erlenda aðila. 

• Hvetja til virðisaukandi starfsemi 
með aukinni gæðastýringu. 

• Stuðla að aukinni fjárfestingu í 
kjarnaatvinnugreinum landshlutans. 

• Nýta frumkvöðlasetur til stuðnings 
atvinnulífi. 

• Fjölga opinberum störfum í tengslum 
við auðlindir svæðisins. 

• Efla nýliðun með sérstökum átaks-
verkefnum. 

• Nýsköpun og þróun atvinnulífs taki 
mið af umhverfismennt og sjálf-
bærni. 

 ,,vegir liggja til allra átta, enginn 
ræður för.“ Þótt þessi vegvísir á eski-
firði bendi m.a. til staða hinu megin á 
hnettinum er sóknaráætlunin á Aust-
urlandi skýr. Hún beinist að m.a. að 
atvinnu- og iðnaðaruppbyggingu á 
Austurlandi auk menntamála og fleiri 
þátta.



Danfoss tengigrindur fyrir hitakerfi að   
þínum óskum fyrir allt að 25 MW afl
Við erum eini framleiðandinn í heiminum sem 
framleiðir tengigrindur og varmaskipta ásamt 
sjálfvirkum stjórnbúnaði fyrir hitakerfi.

Við 

Í áratugi höfum við safnað saman mikilli reynslu með vinnu við ýmsar aðstæður og við 
margar mismunandi gerðir hitakerfa.  Þess vegna getum við boðið réttu tengigrindalausnina 
fyrir þitt hitakerfi.  Lausn sem byggir á áratuga reynslu við val á stjórnbúnaði fyrir íslenskar 
hitaveituaðstæður.

erum leiðandi í
framleiðslu tengigrinda 
og stjórnbúnaðar fyrir  
hverskonar hitakerfi.
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?
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Skipulögð uppbygging íbúðar- 
húsnæðis í Reykjavík áformuð
Í undirbúningi er sýning og málstofur 
í Ráðhúsi Reykjavíkur dagana 13. - 
14. nóvember nk. um uppbyggingu 
íbúðarhúsnæðis í Reykjavík. Þessa 
tvo daga verður Ráðhúsinu breytt 
í suðupott upplýsingamiðlunar og 
umræðu um stöðu og horfur í hús-
næðismálum. Á sýningu sem sett 
verður upp í Tjarnarsal Ráðhússins 
kynna fagaðilar á byggingarmarkaði 

framboð sitt á nýju íbúðarhúsnæði 
og nýjum lausnum. 

Fjölbreytt húsnæði  
og öflugur leigumarkaður
Auk sýningarinnar verða haldnar 
málstofur báða dagana þar sem kynnt 
verða ýmis verkefni sem eru þegar í 
framkvæmd eða á döfinni. Einnig 
verður fjallað um hugmyndir og tæki-

færi til þess að auka fjölbreytni í fram-
boði íbúðarhúsnæðis og hvernig megi 
byggja á hagkvæmari hátt og efla leigu-
markað. Sérfræðingar munu fjalla um 
stöðu og horfur á húsnæðismarkaði 
frá ólíkum sjónarhornum. Málstofum 
líkur með opnum umræðum. 

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
mun taka virkan þátt í kynningum og 
umræðum.

Frakkastígsreitur, framtíðarsýn. Uppbyggingin er ekki síst áformuð á mið-
bæjarsvæðinu.

Fer fram iðnaðaruppbygging í Kópavogi? 
Hvergi í nokkru sveitarfélagi á landinu 
hefur íbúum fjölgað eins ört og í Kópa-
vogi á síðustu áratugum. Bygginga-
verktakar hafa fengið lóðir til að 
byggja á, þó kannski ekki að eigin 
vild, nokkuð sem verulegur skortur 
hefur verið á í nágrannasveitarfé-
lögunum. Byggingafyrirtækin hafa 
sum hver átt lögheimili í Kópavogi 
sem auðvitað er jákvætt. En hvað 
með annan iðnað í Kópavogi, aðstöðu 
og verkefni sem honum hefur verið 
skapaður? SLEGGJAN spurði oddvita 
minnihlutaflokkanna þriggja í bæjar-
stjórn Kópavogs um álit þeirra á stöðu 
iðnaðarins í bænum. Spurningarnar 
voru þessar: 
1.  Hefur iðnaði almennt verið sinnt 

nægjanlega í Kópavogi og er ástæða 
til stefnubreytingar, ekki síst til að 
skapa fleiri atvinnutækifæri í Kópa-
vogi? 

2.  Hvers konar iðnaðarstarfsemi er helst 
ábótavant? 

3.  Getur bæjarstjórn Kópavogs lagt vog 
á vogarskálarnar í þessu máli, hvort 
sem er félagslega eða fjárhagslega, eða 
jafnvel hvoru tveggja? 

4.  Getur Kópavogur horft til annarra 
sveitarfélaga og dregið lærdóm af því 
sem þar hefur verið gert á undan-
förnum árum? 

Birkir Jón Jónsson, Fram-
sóknarflokki; 
1.  Á liðnum áratugum hafa iðnfyrir-

tæki sem og önnur atvinnustarfssemi 
sótt í Kópavog. Þess má geta að sam-
kvæmt Hagsjá Landsbanka Íslands 
frá 12. júní 2015 er Kópavogur með 
12,71 milljóna króna veltu, án virð-
isaukaskatts, á hvern íbúa meðan 

Reykjavík er með 13.73 milljónir. 
Önnur sveitarfélög mun minna nema 
í undantekningartilfellum eins og í 
Hvalfjarðarsveit. Kópavogur væri lík-
lega hæst ef opinber fyrirtæki væru 
tekin út fyrir sviga. Kópavogur hefur 
því staðið sig vel í því að veita iðn-
fyrirtækjum sem öðrum bestu þjón-
ustu sem völ er á. Það hefur bærinn 
til dæmis gert með því að vinna að 
breytingum á skipulagi svo það henti 
öflugum aðilum sem vilja vera með 
starfsemi í bænum. 

2.  Mjög fjölbreytt flóra af iðnaðarstarf-
semi er í Kópavogi og öll fyrirtæki 
eru velkomin sem stunda ábyrga 
starfsemi. 

3.  Að sjálfsögðu getur bæjarstjórn 
stuðlað að því að fá góð fyrirtæki 
í bæinn með því að sjá til þess að 
lóðir og önnur aðstaða sé fyrir hendi 
á skipulögðum atvinnusvæðum og 
með hóflegri skattheimtu. 

4.  Kópavogur hefur í gegn um tíðina, 
alla vega meðan framsóknarmenn 
voru við stjórnvölinn, staðið sig vel í 
því að atvinnustarfsemi væri gert hátt 
undir höfði til jafns við íbúðabyggð. 
Enda er það svo að besta blandan er 
atvinna og búseta, hlið við hlið. 

Ólafur Þór Gunnarsson, 
Vinstri græn og félags-
hyggjufólk; 
1.  Í Kópavogi er löng og rík hefð fyrir 

margskonar iðnaðarstarfsemi, á afar 
fjölbreyttum sviðum. Þó að flest 
fyrirtækin hafi verið smá í sniðum 
eru þó nokkur sem hafa verið stór á 
íslenskan mælikvarða. Bæjaryfirvöld 
hafa undanfarin misseri ekki gert sér-
staklega í því að laða hingað iðnað-

arstarfsemi, og gætu vafalaust gert 
betur. Höfuðborgarsvæðið er stórt 
séð eitt atvinnusvæði og því kannski 
full þröngt að líta á atvinnusköpun í 
bænum sem einangrað fyrirbæri fyrir 
bæjarbúa heldur fremur allt svæðið. 

2.  Sennilega mætti gera meira af að 
laða að minni fyrirtæki og einyrkja, 
t.d. með því að skapa tækifæri með 
smærri iðnaðarlóðum, eða lóðum 
sem nokkrir aðilar gætu sameinast 
um og samnýtt að einhverju leiti að-
stöðu. 

3.  Bæjarstjórn Kópavogs á að vera og 
getur verð stefnumótandi í þessum 
málum eins og öðrum. Bein fjárfram-
lög eru þó varla inni í myndinni. Með 
því að nota skipulagið þannig að pláss 
sé fyrir iðnaðarstarfsemi er hægt að 
liðka til, og að því leiti hjálpa. Þá geta 
bæjaryfirvöld einnig beitt sér gagn-
vart menntastofnunum í bænum, og 
hvatt til eflingar iðnmenntunar og 
þannig stuðlað að breytingu á hugs-
unarhætti varðandi iðnað og iðnað-
arstarfsemi. 

4.  Vafalítið er hægt að læra af reynslu 
annarra hvað þennan málaflokk 
varðar. Efling iðnaðar og iðnaðar-

starfsemi (auk menntunar) er ver-
kefni alls samfélagsins og samstarf 
sveitarfélaga á því sviði eins og öðrum 
getur aðeins verið til bóta. 

Pétur Hrafn Sigurðsson, 
Samfylkingunni; 
1.  Ég tel að iðnaði hafi verið vel sinnt í 

Kópavogi í gegn um árin. Í bænum 
eru mörg öflug iðnfyrirtæki og Kópa-
vogsbær hefur vel skilgreind svæði 
undir iðnað svo sem eins og Smiðju-
hverfið, Kársnesið, Dalveginn, Bæj-
arlindina og fleiri. 

2.  Bæjarfulltrúi í Kópavogi skilgreinir 
ekki hvaða iðnaðarstarfsemi er 
ábótavant. Sé vöntun kemur vænt-
anlega einhver til með að uppfylla 
þann skort. En almennt held ég að 
allir geti verið sammála um að þekk-
ingariðnaðurinn sé sá þáttur sem eigi 
eftir að standa undir lífskjörum hér á 
landi í framtíðinni og sé mikilvægasti 
þátturinn í uppbyggingu til framtíðar. 

3.  Það er ekki hlutverk Kópavogsbæjar 
að finna út hvaða iðnaðarstarfsemi 

gæti blómstrað í bæjarfélaginu. Hlut-
verkið er að skapa innviðina, skapa 
svæði fyrir hverskonar starfsemi sem 
svo einstaklingar og fyrirtæki geta 
nýtt sér til að byggja upp hagkvæman 
iðnað. Hitt er svo annað mál að Kópa-
vogur getur í einstaka tilvikum komið 
að málum í upphafi verkefna svo sem 
eins og hefur verið gert í verkefninu 
um Þríhnjúka og lagt sitt á vogaskál-
arnar. Ég hef talað fyrir hugmyndum 
um hugmyndasmiðju eða klasa þar 
sem Kópavogur getur t.d. lagt til 
húsnæði inn í slíkt verkefni. Þegar 
verkefnin svo slíta barnskónum og 
þroskast þá lýkur hlutverki bæjarins 
og aðrir taka við keflinu. 

4.  Að sjálfsögðu á Kópavogur að fylgjast 
með og læra af því sem vel er gert, 
hvort heldur sem er hér á landi eða 
erlendis. Það er afar mikilvægt að 
einangrast ekki í sínu verndaða um-
hverfi heldur leita þekkingar og nýrra 
hugmynda allstaðar þar sem þær er 
að finna og aðlaga þær að okkar sam-
félagi, öllum íbúum til hagsbóta. 

Oddvitar stjórnmálaflokkanna sem skipa minnihluta í bæjarstjórn Kópavogs. 
F.v.; birkir Jón Jónsson Framsóknarflokki, ólafur Þór Gunnarsson vinstri græn 
og félagshyggjufólk og Pétur Hrafn Sigurðsson Samfylkingunni.

Séð yfir Kópavog frá rjúpnahæð.



Með lífrænum jarðarberjum Með lífrænum ástaraldinum

Leynist merkilegur vinningur í pakkanum?
Aldís er mætt í heimilispakkningum. Stútfull af ljúffengum, lífrænum ávöxtum. 
Ef spýta með mynstri leynist í pakkanum færð þú glaðning. Ef hún er merkt  
færð þú ísveislu — en Óskaskrín fullt af snyrtingu og dekri ef hún er með     .
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„Aðsókn í annað nám en 
hefðbundið nám til stúdentsprófs 
minnkar og er það áhyggjuefni“
- segir Helga Kristín Kolbeins, skólameistari Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 
var stofnaður 1979 og byggði meira 
og minna á samruna Iðnskólans í 
Vestmannaeyjum, Vélskólans í Vest-
mannaeyjum og framhaldsdeilda 
Gagnfræðaskólans í Vestmanna-
eyjum. Stýrimannaskólinn í Vest-
mannaeyjum varð svo að sérstakri 
deild innan skólans haustið 1997. 
Þegar horft er til þeirra skóla er þarna 
runnu saman í einn, þá furðar víst 
engan að hinn nýi skóli yrði af þeirri 
skólagerð er nefnist fjölbrautaskóli, 
þar sem í boði er nám af margvís-
legasta toga. Boðið er bæði bók- og 
verknám, langt nám og stutt. Jafn-
framt fjölbrautakerfinu var tekið upp 
áfangakerfi. Þá er námi í einstökum 
greinum skipt upp í einskonar nám-
spakka, sem hver um sig er ætlaður 
til kennslu á einni önn. 

Grunnnám rafiðna veitir almenna 
og faglega undirstöðumenntun undir 
sérnám í rafiðngreinum, þ. e. raf-
eindarvirkjun, raf- og rafvélavirkjun, 
rafveituvirkjun og símsmíði og er jafn-
framt skilyrði til innritunar í sérnám 
þessara greina. Um er að ræða 80 ein-
inga nám, bæði bóklegt og verklegt. 
Markmið grunnnáms málmiðngreina 

er að nemendur hljóti almenna og fag-
lega undirstöðumenntun til þess að 
takast á við sérnám til starfsréttinda í 
blikksmíði, rennismíði, stálsmíði eða 
vélvirkjun. Meðalnámstími grunn-
námsins eru fjórar annir. Grunnnám 
bygginga- og mannvirkjagreina veitir 
almenna og faglega undirstöðu-
menntun undir sérnám í bygginga- og 
mannvirkjagreinum, þ. e. húsasmíði, 
húsgagnasmíði, málaraiðn, múraraiðn, 
pípulögnum og veggfóðrun/dúkalögn. 
Meðalnámstími er ein önn í skóla. 

Helga Kristín Kolbeins, skólameist-
ari Framhaldsskólans í Vestmanna-
eyjum var spurð hvort Framhalds-
skólinn í Vestmannaeyjum hafi staðið 
undir þeim væntingum sem til hans 
voru gerðar um iðnnám á þeim 36 

árum sem hann hefur starfað og segir 
hún að margt hafi auðvitað breyst á 
þeim tíma. 

„Framhaldsskólinn í Vestmanna-
eyjum er skóli í stóru og rótgrónu 
sjávarútvegsplássi og starfsemi skólans 
tekur talsvert mið af því. Síðustu ár 
hefur aðsókn í annað nám en hefð-
bundið nám til stúdentsprófs minnkað 
og er það áhyggjuefni. Síðastliðin 5 ár 
hefur skólinn útskrifað yfir 200 nem-
endur en hlutfall útskrifaðra í starfs-
réttindanámi hefur einungis verið tæp 
16%. En hlutfall nema í skólanum í 
dag sem eru í starfsréttindanámi er um 
16%. Þegar við skoðum tímabilið frá 
1984 til 2010 þá var útskriftarhlutfall 
úr starfsréttindanámi um 40%. Þannig 
að hlutfallslega eru það sífellt fleiri sem 

sækja í eitthvað annað en iðnnám. Með 
nýrri námskrá sem tók gildi í haust þá 
var brugðist við með að bjóða upp á 
stúdentspróf með verklegum áherslum. 
Það var enginn áhugi á því námi. Að-
staða til vélstjórnarnáms er mjög góð 
og í haust þá flutti Nýsköpunarmið-
stöð Fablab smiðju sína í skólahús-
næðið með því verður aukin áhersla 
á nýsköpun og frumkvöðlanám í öllu 
námsframboði skólans.“

Grunnnám rafiðna og 
grunnnám málmiðna
- Hvað eru starfræktar margar náms-
brautir við skólann tengdar iðnnámi? 
Hvaða iðnnám er vinsælast í dag og 
hefur á þessum árum orðið mikil 
breyting á aðsókn á einstaka brautir? 
Hvernig skiptist aðsókn eftir náms-
brautum? 

„Skólinn býður upp á vélstjórnar-
nám og útskrifar nemendur með bæði 
A og B réttindi. Skólinn hefur boðið 
upp á nám í skipstjórn en ásókn í það 
nám er mjög lítil sem engin og skólinn 
hefur ekki útskrifað skipstjórnarmenn 
síðan 2009 en þá útskrifuðust 5 skip-
stjórnarmenn frá skólanum. Boðið er 
upp á grunnám rafiðna með reglu-

legu millibili og grunnám málmiðna. 
Sjúkraliðabraut er starfrækt og húsa-
smíðanám hefur verið í boði í sam-
starfi við atvinnulífið í Vestmanna-
eyjum. Vélstjórnarnámið er vinsælast. 
Unnið er samþættingu vélvirkjanáms 
við vélstjórnarbraut opnar það mikla 
möguleika á breiðara námsvali í málm-
iðngreinum.“
- Hefur einhverju námsframboði í iðn-
greinum verið hætt vegna slælegrar 
aðsóknar eða að engin hefur sóst eftir 
námi i þeirri iðngrein? 

„Aðsókn í annað nám en vélstjórn 
er mjög lítil sem engin.“ 
- Veitir Framhaldsskólinn í Vestmanna-
eyjum öllum skólavist sem eftir því sækja 
og uppfylla þau skilyrði sem sett eru? 

„Já, við höfum getað samþykkt alla 
sem hafa sótt um nám. En ljóst að það 
er að breytast og munum við þurfa að 
forgangsraða við inntöku nemenda.“

Skólameistari segir að nemendur 
komi einna helst úr Vestmannaeyjum 
en nemendafjöldi er í dag um 230 
nemendur. 

Framhaldsskólinn í vestmannaeyjum.

Helga Kristín Kolbeins skólameistari.

„Tækniskólinn gengur á undan í þróun námsskráa 
og nýrra námsbrauta í takt þróun í atvinnulífinu“
- segir Þór Pálsson aðstoðarskólameistari Tækniskólans
Tækniskólinn er eins konar regnhlífa-
samtök eða samnefnari fyrir 10 skóla 
sem starfa undir hatti og yfirstjórn 
Tækniskólans sem hefur aðalaðsetur 
á Skólavörðuholtinu. Meðal þeirra er 
Raftækniskólinn en skólastjóri hans 
er Valdemar G. Valdemarsson. Í dag-
legu lífi og störfum eru Íslendingar 
háðari rafmagni og rafrænni tækni 
en nokkru sinni fyrr. Rafmagns- og 
rafeindatækni er svo samofin grunn-
gerð samfélagsins að tæpast er hægt 
nefna nokkra starfsemi, starfsstétt 
eða athafnasvið sem getur kom-
ist af án þessarar tækni nema um 
stundarsakir. 

Í Raftækniskólanum  
er veitt mennt un í  
fimm iðngreinum: 
• Rafvirkjun
• Rafvélavirkjun
• Rafveituvirkjun
• Rafeindavirkjun
• Hljóðtækni

Nám í rafiðngreinum er skipulagt 
með hliðsjón af lokamarkmiðum sem 
endurspegla kröfur um þekkingu og 
færni iðnsveina í hinum ýmsu starfs-
greinum á sviði rafiðnaðar. Grunnnám 
rafiðna er 120 einingar og tekur að jafn-
aði 4 annir í skóla. Nemendur sem inn-
ritast í grunnnám rafiðna þurfa að hafa 
lokið skyldunámi í samræmi við aðal-
námskrá grunnskóla og samræmdum 
lokaprófum í íslensku og stærðfræði 
með tilskildum lágmarksárangri 
skv. ákvæðum 2. gr. reglugerðar um 

innritun nemenda í framhaldsskóla. 
Raftækniskólinn býður upp á nám í 
grunnnámi rafiðna bæði á Skólavörðu-
holti og Tækniskólanum í Hafnarfirði. 
Ennfremur býður Raftækniskólinn upp 
á nám í rafvirkjun – samningsbraut á 
báðum stöðum en rafeindavirkjun, raf-
veituvirkjun og rafvélavirkjun eru ein-
göngu á Skólavörðuholti. Nemendur 
sem innritast í sérnám til sveinsprófs 
í rafeindavirkjun, rafveituvirkjun, 
rafvélavirkjun og rafvirkjun þurfa að 
hafa lokið grunnnámi rafiðna. Nám 
til sveinsprófs í rafiðngreinum tekur 
að jafnaði 4 ár og skiptist í nám í skóla 
og starfsþjálfun á vinnustað. Um er að 
ræða tvenns konar skipulag: 
1.  Verknámsleið þar sem meðal-

námstími í skóla er sjö annir að 
meðtöldu grunnnámi auk 24 vikna 
starfsþjálfunar. 

2.  Samningsbundið iðnnám þar sem 
meðalnámstími í skóla er sex annir 
að meðtöldu grunnnámi auk 48 
vikna starfsþjálfunar. 
„Í rafvirkjun og rafvélavirkjun 

er hægt að velja á milli námsleiða. Í 
rafveituvirkjun er aðeins um að ræða 
samningsbundið iðnnám og í rafeinda-
virkjun er námið eingöngu samkvæmt 
verknámsleið. Mikil skörun er milli 
starfa í rafveituvirkjun, rafvélavirkjun 
og rafvirkjun og námið því að stórum 
hluta sameiginlegt. Sérhæfing hverrar 
greinar á sér aðeins stað á lokaönn 
námsins sem og í starfsþjálfun á 
vinnustað. Þetta leiðir til þess að það 
er auðveldara fyrir svein í einni grein 

að afla sér starfsréttinda í annarri grein 
sterkstraums en áður hefur verið,“ segir 
Valdemar G. Valdemarsson skólastjóri 
Raftækniskólans. Um alla starfsþjálfun 
samkvæmt framansögðu gilda ákvæði 
gildandi reglugerðar um námssamn-
inga og starfsþjálfun. 

Gildi Tækniskólans
„Við leitumst við að veita nemendum 
okkar fjölþætta menntun sem nýtist 
þeim til starfs eða áframhaldandi náms 
og til virkrar þátttöku í lýðræðisþjóð-
félagi. Inntak og framsetning kennsl-
unnar er alltaf í endurskoðun með það 
fyrir augum að koma á framfæri bestu 
hefðum og nýjustu tækni. Við leggjum 
áherslu á að virkja sköpunarkraftinn 
og stuðlum að samþættingu ólíkra 
greina,“ segir Þór Pálsson, aðstoðar-
skólameistari Tækniskólans. 

„Við erum fljót til nýjunga, leitum 

tækifæra og bjóðum nemendum nýjar 
lausnir. Við bregðumst við þörfum at-
vinnulífsins fyrir vel menntað starfsfólk 
og vinnum með fyrirtækjum og hags-
munaaðilum að þróun námsbrauta. 
Við göngum á undan í innleiðingu 
nýjunga í kennsluháttum og þróun 
námsskráa og nýrra námsbrauta í takt 
þróun í atvinnulífinu.“

Þór Pálsson var spurður hversu 
margir væru við nám í Tækniskólanum 
og hvernig skiptist það eftir deildum 
og hvort skólinn væri fullskipaður 
nemendum. Þór segir skólann fullskip-
aðan á haustönn, í skólanum séu 2349 
nemendur í dagskóla og dreifnámi. 
Það skiptist þannig en þetta eru grófar 
tölur skólanna, innan hvers skóla eru 
síðan fjölmargar brautir sem nemendur 
skiptast niður á: 

A. Byggingatækniskólinn 357
B. Handverksskólinn 195
C. Hönnunarbraut 185
D. Raftækniskólinn 291
E. Skipstjórnarskólinn 203
F. Tæknimenntaskólinn 278
G. Upplýsingatækniskólinn 525
H. Véltækniskólinn 243

- Hefur meðalaldur nemenda breyst? 
Koma nemendur fyrr eða seinna í skól-
ann en var t.d. fyrir 20-30 árum? 

„Undanfarin 10 ár hefur meðalaldur 
lítið breyst og síðustu 3 ekkert. Núna 
er meðalaldur 24 ár. Það er alltaf til-
tölulega lítill hópur sem kemur beint 
úr grunnskóla miðað við stærða skól-
ans. Það er hinsvegar erfitt að segja til 
hvort breyting er á því hvort nemendur 

nú eru að koma úr öðru námi eða af 
vinnumarkaði þegar þeir innritast í 
skólann.“
- Er það mikil ásókn í nám í einstaka 
deildum að vísað hefur þurft nemendum 
frá? 

„Já, það er alltaf þannig að við 
þurfum að vísa nemendum frá í eins-
taka deildum. Bæði vegna fjölda innrit-
aðra og einnig vegna þess að nemendur 
uppfylla ekki inntökuskilyrði.“
- Eru einhverjar deildir orðnar svo fá-
mennar að kannski verði nám við þær 
lagt niður? 

„Það eru nokkrar námsbrautir sem 
kenndar eru sjaldan þar sem engir 
nemendur skrá sig. Sem dæmi er einn 
nemandi skráður nú í tréskipasmíði.“
- Hvaða iðnnám hefur verið lagt niður 
á allra síðustu árum?
„Það að nám hafi formlega verið lagt 
af er ekki raunin,“ segir Þór Pálsson 
aðstoðarskólameistari. 

Frá sýningu nemenda í húsgagnadeild 
byggingatækniskólans.

Þór Pálsson aðstoðarskólameistari.
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Hlutverk Verkmenntaskólans á Akureyri 
er m.a. að stuðla að eflingu atvinnulífs
- fjölbreytni – virðing – fagmennska eru einkunnarorð sem staðfesta hlutverk skólans

Verkmennaskólinn á Akureyri hóf 
starfsemi 1984. Þegar skólinn var 
stofnaður var orðin brýn þörf á að 
fjölga þeim leiðum sem ungt fólk á 
Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu gæti 
valið sér til stúdentsprófs um leið og 
nýju lífi yrði blásið í verknám á svæð-
inu og fjölbreytni á því sviði aukin 
sagði Hjalti Jón Sveinsson, skólameist-
ari, m.a. við brautskráningu nokkrum 
árum síðar. Til þessa verkefnis þurfti 
djörfung og hug heimamanna og mik-
ilvægt var að þeir næðu góðu sam-
starfi við sveitarfélögin á svæðinu auk 
ríkisvaldsins. 

Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla 
að alhliða þroska allra nemenda og 
virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóð-
félagi með því að bjóða hverjum nem-
anda nám við hæfi. Framhaldsskólar 
búa nemendur undir þátttöku í atvinnu-
lífinu og frekara nám. Þeir skulu leitast 
við að efla færni nemenda í íslensku 
máli, bæði töluðu og rituðu, efla sið-
ferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, 
frumkvæði, sjálfstraust og umburðar-
lyndi nemenda, þjálfa þá í öguðum og 
sjálfstæðum vinnubrögðum, jafnrétti 
og gagnrýninni hugsun, kenna þeim 
að njóta menningarlegra verðmæta og 
hvetja til þekkingarleitar. Framhalds-
skólar sinna miðlun þekkingar og 
þjálfun nemenda þannig að þeir öðlist 
færni til að gegna sérhæfðum störfum 
og hafi forsendur til að sækja sér frekari 
menntun. 

Hlutverk skólans í menntun, uppeldi 
og námi nemenda er að: 
1.  bjóða nemendum námsleiðir við hæfi
2.  skapa nemendum jákvætt og upp-

byggilegt umhverfi til menntunar, 
uppeldis, náms og leiks

3.  búa nemendur undir framhaldsnám 
og sérhæfð störf

4.  búa nemendur undir þátttöku í sam-
félaginu

Hlutverk skólans í nærsamfélaginu og/
eða samfélaginu almennt er að: 

1.  stuðla að eflingu atvinnulífs með því 
bjóða fjölbreyttar námsleiðir í starfs- 
og iðnnámi og góðan undirbúning 
undir almenn og sérhæfð störf

2.  bjóða íbúum upp á fjölbreyttar 
námsleiðir 

3.  stuðla að eflingu háskólastigsins 
með því að búa nemendur vel undir 
frekara nám

4.  stuðla með starfsemi sinni að hærra 
menntunarstigi samfélagsins

5.  tryggja með starfsemi sinni grunn-
þjónustu við íbúana og treysta þannig 

búsetuskilyrði og undirstöður vel-
ferðar í nærsamfélaginu. 
Sigríður Huld Jónsdóttir, aðstoðar-

skólameistari Verkmennaskólans á 
Akureyri er stúdent frá Verkmennta-
skólanum á Akureyri 1993, hjúkrunar-
fræðingur frá Háskólanum á Akureyri 
1998 og lauk kennsluréttindanámi frá 
sama skóla árið 2000. Lauk diplómu í 
opinberri stjórnsýslu frá Háskóla íslands 
2011 og er nú í meistaranámi í opinberri 
stjórnsýslu. Starfaði sem hjúkrunar-
fræðingur á kvennadeild FSA frá 1998-
2006 og var jafnframt verkefnastjóri 
fræðslumála í hjúkrun á FSA. Hún 
hefur starfað sem stundakennari í VMA 
og HA og verið aðstoðarskólameistari 
VMA frá haustinu 2006. Settur skóla-
meistari skólaárið 2011-2012 í námsleyfi 
skólameistara og nú aftur. Sigríður Huld 
var fulltrúi nemenda í háskólaráði HA 
1997-1998 og formaður fræðslu- og 
rannsóknaráðs FSA 2004-2006. Vara-
formaður félags stjórnenda i framhalds-
sólum 2010-2011 og varaformaður Þró-
unarsjóðs námsgagna frá 2012. Sigríður 
er gift Atla Erni Snorrasyni rafvirkja. 
Hún tók sæti í bæjarstjórn Akureyrar 
árið 2014 fyrir Samfylkinguna. 

Miklar væntingar voru 
gerðar til skólans
Sigríður Huld var spurð að því hvort 
VMA hafi staðið undir þeim væntingum 
sem til hans voru gerðar um iðnnám á 
þeim liðlega 30 árum sem hann hefur 
starfað? 

„Það er nú kannski annarra en okkar 
í VMA að svara þessu! Það sem ég tel er 
að skólinn hafi staðið undir væntingum 
að mestu leiti, auðvitað eru einhverjar 
iðngreinar sem hafa setið á hakanum 
en það er líklega ekki af því að skólinn 
hefur ekki getað boðið upp á það nám 
heldur skortur á nemendum í námið. 

Samfélagslega er VMA afar mikilvæg 
menntastofnun. Námið hér er mikilvægt 

fyrir atvinnulífið á svæðinu og ég er viss 
um að það eru einhver fyrirtæki sem 
gætu hreinlega ekki verið með þá starfs-
semi sem hér fer fram án þess að nám í 
greininni væri á svæðinu t.d. Slippurinn, 
bifreiðaverkstæðin, Samherji, Becromal, 
ýmis byggingafyrirtæki og fyrirtæki í 
rafiðngreinum. Ég held að atvinnulífið 
hér á Akureyri og á þessu svæði væri 
ekki eins öflugt ef VMA nyti ekki við. 
Þá er VMA mikilvægur skóli fyrir HA. 
Héðan fara á hverju ári töluverður fjöldi 
stúdenta í frekara nám í HA, þannig 
styrkja þessar tvær menntastofnanir 
hver aðra.“
- Hvað eru starfræktar margar náms-
brautir við skólann? Hvaða iðnnám er 
vinsælast í dag og hefur á þessum árum 
orðið mikil breyting á aðsókn á einstaka 
brautir? Hvernig skiptist aðsókn eftir 
námsbrautum? 

„Samkvæmt skólasamningi hefur 
skólinn leyfi til að útskrifa nemendur 
úr nær öllum iðngreinum. Það er alltaf 
hægt að innritast (að hausti) á grunn-
deild og í framhaldi af því er alltaf hægt 
að halda áfram í húsasmíði og stundum 
höfum við getað keyrt húsgagnasmíði 
með. Málarinn og píparinn hefur verið 
í boði þegar við höfum náð nægum 
nemendafjölda (12 nemendur að lág-
marki) og þar hefur raunfærnimat gefið 
mörgum tækifæri til að klára námið. Á 
síðasta skólaári hófum við nám í múriðn 
og hefur það nám ekki verið í boði í 
meira en 10 ár. 

Grunndeild rafiðna, rafeindavirkjun 
og rafvirkjun í kjölfarið. Ein vinsælasta 
brautin hjá okkur. 

Grunndeild málm- og véltækni-
greina er ein vinsælasta grunndeildin 
hjá okkur. Nemendur geta haldið áfram 
í vélstjórn, bifvélavirkjun eða málmiðn-
greinum, aðallega stálsmíði en það nám 
hefur ekki verið í boði í öðrum skólum 
í nokkur ár. 

Grunndeild matvælagreina hefur líka 

verið vinsæl hjá okkur en við höfum ekki 
getað boðið upp á framhald í kokki og 
þjóni fyrr en núna líklega næsta haust. 
Það hefur verið í boði lotunám fyrir 
matartækna og í kjötiðn. Háriðn hefur 
verið vinsæl og við verið með fjöldatak-
markanir í það nám.“
- Hefur einhverju námsframboði í iðn-
greinum verið hætt á þessum 30 vegna 
slælegrar aðsóknar eða að engin hefur 
sóst eftir námi i þeirri iðngrein? 

„Það hefur verið í boði ýmsar iðn-
greinar í gegnum tíðina sem hefur ekki 
verið hægt að fara af stað með vegna 
þess að ekki nógu margir hafa sótt um. 
Við höfum þá reynt að safna í hópa t.d. 
í málarann, píparann, múriðn, stálsmíði 
og blikksmíði.“

Fjöldatakmarkanir í 
nokkrum iðngreinum
- Veitir VMA öllum skólavist sem eftir 
því sækja og uppfylla þau skilyrði sem 
sett eru? 

„Já yfirleitt, en það hafa verið fjölda-
takmarkanir t.d. í rafiðn, háriðn, 
grunndeild byggingagreina og grunn-
deild málm- og véltæknigreina. Verið 
sveiflukennt í gegnum tíðina en flestar 
grunndeildir hafa verið fullar hjá okkur 
undanfarin ár. Hins vegar getur verið 
mikið brottfall á sumum þessara brauta 
í framhaldinu, það skila sér ekki allir 
áfram. Nemendur falla og/eða finna 
sig ekki í náminu og fara í annað nám. 
Kröfur til nemenda eru orðnar strangari 
í dag miðað við áður og ekkert lengur 
sem heitir að vera handlaginn en ekki 
góður á bókina - og fara þess vegna í 
iðnnám! Bifvélavirki þarf t.d. að hafa 
góðan grunn í ensku til að geta unnið 
sem bifvélavirki og t.d. þarf rafvirki þarf 
að vera góður í eðlisfræði og stærðfræði. 
Iðnnám í dag er orðið mikið tækninám 
ekki síður en handverk. Því er allt iðn-
nám orðinn góður grunnur fyrir frekara 
tækninám á háskólastigi og nemendur 
þurfa ekki að bæta svo miklu við sig til 
að klára stúdentsprófið með eða eftir 
sveinspróf. Það þarf að koma þeim upp-
lýsingum áfram til grunnskólanemenda 
og foreldra að það sé alveg eins gott að 
klára iðnnámið og taka stúdentinn með 
frekar en að tala nemendur inn á það 
að það þurfi að taka stúdentinn áður 
en farið er í það að læra bakarann eða 
smiðinn.“

Nemendur koma víða að
Þegar skoðuð er aðsókn á þessari 
haustönn kemur í ljós að nemendur 

koma víð að af landinu en 1.100 nem-
endur eru nú í skólanum. Flestir koma 
auðvitað frá Akureyri, síðan frá ná-
grenni Akureyrar í Eyjafirði, frá Norð-
vesturlandi frá Hólmavík til Siglufjarðar, 
höfuðborgarsvæðinu, Vesturlandi, Vest-
fjörðum, Þingeyjarsýslu, Austurlandi, 
Suðurlandi og 9 erlendir nemendur voru 
skráðir til náms á núverandi haustönn. 

Mikið samstarf við fyrir-
tæki og iðnmeistara
Skólinn hefur verið í gegnum tíðina í 
miklu samstarfi við fyrirtæki og meist-
ara á svæðinu. Sigríður Huld segir að 
án þess samstarfs hefði ekki verið hægt 
að bjóða upp á nám t.d. í kjötiðn, bif-
vélavirkjun, píparanum og múrverki. 
Samstarfið felst m.a. í því að fá aðgang 
að tækjum og tólum hjá fyrirtækjum og 
meisturum ásamt því að þeir koma að 
kennslu. Þá er samvinnan grunnur að 
því að skólinn uppfylli væntingar at-
vinnulífsins eins hafa mörg fyrirtæki lagt 
skólanum lið í tækjakaupum og gefið 
efni og tækjabúnað til skólans. 

„Í þeim málum hefur ráðuneytið alls 
ekki staðið sig og í skólanum er orðin 
margra ára, og sumstaðar áratuga, 
endurnýjunarþörf á tækjabúnaði. Allt of 
litlu fé er veitt til skólans til tækjakaupa 
og þar þarf að lyfta grettistaki ef skólinn 
á að halda í við væntingar samfélagsins 
til þeirra nemenda sem útskrifast frá 
skólanum,“ segir Sigríður Huld Jóns-
dóttir aðstoðarskólameistari VMA. 

Iðn- og verknám  
víðar á landinu
Aðrir skólar sem að einhverju marki 
bjóða upp á iðnnám eða verknám eru 
m.a. Verkmenntaskóli Austurlands á 
Neskaupstað, Borgarholtsskóli í Graf-
arvogi í Reykjavík, Fjölbrautaskólinn í 
Breiðholti, Fjölbrautaskóli Norðurlands 
vestra á Sauðárkróki, Fjölbrautaskóli 
Suðurlands á Selfossi, Fjölbrautaskóli 
Vesturlands á Akranesi, Fjölbrautaskóli 
Suðurnesja í Reykjanesbæ, Tækni-
skólinn í Reykjavík og Framhalds-
skólinn í Vestmannaeyjum.

vMA.

Sigríður Huld Jónsdóttir, aðstoðar-
skólameistari vMA.

á fyrirhuguðu iðnaðarsvæði við 
Hafursstaði í Skagabyggð. Sveitarfé-
lögin sem um ræðir eru Blönduós-
bær, Húnavatnshreppur, Húnaþing 
vestra, Sveitarfélagið Skagaströnd, 
Skagabyggð og Sveitarfélagið Skaga-
fjörður. Samkomulag sveitarfélaganna 
og Klappa var gert í framhaldi þings-
ályktunarinnar sem samþykkt var á 
Alþingi í janúar 2014. 

„Það er vilji sveitarfélaganna að 
IÐNVEST hafi umsjón með öllum 
undirbúningi og samningagerð vegna 
verkefnisins og starfi með sveitarfé-
lögunum hvað varðar alla vinnu 
við undirbúning, skipulag, úttektir, 
grunngerð o. fl. Ljóst er að kostnaður 
við verkefnið er mikill og sveitarfé-

lögin sem að málinu standa hafa ekki 
fjárhagslega burði til að standa undir 
þeim kostnaði,“ segir Adolf. 

Vegna verkefnisins þarf, auk ofan-
greinds, að vinna að samningagerð 
með lögfræðingum, skipulagsmálum, 
samfélagsþáttum, greiningu á þörf 
innviða, hafnargerð, línulagnir, efl-
ingu stoðkerfis við iðnað o. fl. Gert 
er ráð fyrir að IÐNVEST ráði fram-
kvæmdastjóra til að sinna verkefnum 
vegna uppbyggingaráforma á iðnað-
arlóðinni. Til að reka IÐNVEST og 
vinna að uppbyggingu og skipulagi 
iðnaðarlóðar og stórskipahafnar við 
Hafursstaði, samþáttun við skipulag 
og grunngerð nærliggjandi sveitarfé-
laga, auk viðræðna og samningagerðar 
við væntanlega rekstraraðila á iðnað-

arlóðinni, er áætlað að kostnaður 
verði að meðaltali um 110 milljónir 
króna á ári, 2016, 2017 og 2018. Þá 
hefur fallið til kostnaður vegna starfs 
sveitarfélaganna að undirbúnings-
vinnu vegna IÐNVEST og viðræðna 
við Klappir Development á árinu 2015. 
Sveitarfélögin óska því eftir því við 
fjárlaganefnd að Alþingi fjármagni 
hluta kostnaðar við undirbúning og 
rekstur IÐNVEST árin 2016, 2017 og 
2018. Falast er eftir stuðningi í eftir-
töldum málum; 
1. Iðnaðaruppbygging á Norðurlandi 

vestra við Hafursstaði i Skagabyggð 
vegna undirbúnings og innviða-
greiningar á Norðurlandi vestra er 
óskað eftir 75 milljónum króna á 
ári á árunum 2016 – 2018

2. Landshlutanefnd Norðurlands 
vestra, fjármagn verði tryggt til að 
hrinda í framkvæmd þeim tillögum 
sem nefndin hefur lagt fram. 

3.  Fjárhagsstaða sveitarfélaga en 
sveitarfélögunum verði tryggðir 
auknir tekjustofnar til að standa 
undir launahækkunum og vax-
andi kröfum um þjónustu, m.a. 
skv. lögum og reglugerðum sem 
ríkisvaldið setur. 

4.  Sóknaráætlun landshluta. Tryggt 
verði fjármagn verði verði stóraukið 
svo markmiðið með samningum 
um sóknaráætlanir standi undir 
nafni. 

5.  Fjármagn til málefni fatlaðra verði 
leiðrétt svo hægt sé að uppfylla þær 
kröfur um þjónustu sem gerðar eru. 

Reglur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 
verði endurskoðaðar hvað þennan 
málaflokk varðar. Á Norðurlandi 
vestra, Fjallabyggð og Dalvík stefnir 
í 110 milljón króna halla á árinu 
2015. 

6.  Ljóst er að forsendur að forsendur 
samnings Vegagerðarinnar við 
landshlutasamtökin frá árinu 2012 
um einkaleyfi á áætlunarakstri 
hafa ekki haldið. Það hefur leitt til 
verulegs tekjutaps. Önnur grunn-
forsenda samninganna, endur-
greiðsla olíugjaldsins, hefur heldur 
ekki staðist. Óskað er eftir því að 
Vegagerðin/ríkisvaldið standi við 
gerða samninga og bæti landshluta-
samtökunum þann halla sem nú 
þegar er orðinn. 

Framhald af forsíðu.
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Kaldi hlaut viðurkenningu 
Fjölskylduhjálpar Íslands
Fyrir skömmu fór fram í Perlunni 
viðurkenningaathöfn Fjölskyldu-
hjálpar Íslands og Íslandsforeldra. 
Þar voru veittar viðurkenningar til 
heiðurs bakhjarla Fjölskylduhjálpar 
Íslands og Íslandsforeldra, Fyrir-
tæki mannúðar og Hjálparengla 
Fjölskylduhjálpar Íslands. Eitt 
þeirra fyrirtækja sem þarna var 
heiðrað var Bruggsmiðjan Kaldi á 
Árskógsströnd við Eyjafjörð, sem 
hefur styrkt Fjölskylduhjálp Íslands 
undanfarin ár og var þeim veitt 
viðurkenning fyrir góðan stuðning. 

Góð iðnaðarfyrirtæki láta því víða 
gott af sér leiða. 

Agnes Sigurðardóttir, eigandi Kalda, 
ásamt ólafi ragnari Grímssyni og 
Dorrit Moussaieff sem afhentu 
viðurkenningarnar.

„Á tæknidegi fjölskyldunnar er spennandi 
tækni, vísindi og nýsköpun í hávegum höfð“
- segir Elvar Jónsson skólameistari Verkmenntaskóla Austurlands

Verkmenntaskóli Austurlands í 
Neskaupstað var stofnaður árið 
1986 fyrir tilstuðlan bæjarstjórnar 
Neskaupstaðar og Sambands sveitar-
félaga á Austurlandi. Þróun iðnskóla-
náms má rekja aftur til ársins 1943 
þegar Iðnskólinn í Neskaupstað 
tók til starfa, en hann var rekinn af 
Iðnaðarmannafélagi Neskaupstaðar 
fram til ársins 1955. Á grundvelli iðn-
fræðslulaga 1966 var ákveðið að Iðn-
skóli Austurlands yrði í Neskaupstað, 
en það var ekki fyrr en haustið 1971 
að skipaður var skólastjóri við skól-
ann. Fram að því hafði Iðnskólinn 
verið rekinn í nánum tengslum við 
Gagnfræðaskóla Neskaupstaðar. Við 
Gagnfræðaskóla Neskaupstaðar hófst 
framhaldsnám 1960 og 1972 hófst 
kennsla 1. bekkjar menntadeildar. 
Árið 1977 hófst síðan fjölbrautarnám 
með áfangasniði við skólann. 

Árið 1973 tekur til starfa sam-
starfsnefnd um fjölbrautanám í þeim 
tilgangi að samræma allt fjölbrauta-
nám í Neskaupstað og á sama tíma er 

unnið að áætlun um framhaldsnám 
á Austurlandi af hálfu menntamála-
ráðuneytisins. Með samningi mennta-
málaráðuneytis og bæjarstjórnar 
Neskaupstaðar 1981 var síðan Fram-
haldsskólinn í Neskaupstað stofnaður 
og tók þá alfarið við starfsemi Iðnskóla 
Austurlands og Gagnfræðaskólans í 
Neskaupstað og skyldi vera kjarnaskóli 
iðn- og tæknimenntunar á Austurlandi. 
Sérstaða skólans í dag, endurspeglast 
ekki síst í því að hann er eini skólinn 

á Austurlandi sem býður upp á verk-
legt nám og einnig er sérstaða hans 
fólgin í því að vera í nánum tengslum 
við atvinnulífið og hafa boðið uppá 
atvinnulífstengd námskeið. 

Námsframboð í VA
 1.  Bygginga og mannvirkjagreinar
 2.  Framhaldsskólabraut
 3.  Hársnyrtinám
 4.  Húsasmíði
 5.  Iðnmeistaranám
 6.  Málmiðngreinar
 7.  Rafiðnir
 8.  Uppeldisbrautir
 9.  Sjúkraliðabraut
 10.  Starfsbraut
 11.  Stúdentsbrautir
 12.  Viðbótarnám við starfsnám til 

stúdentsprófs
 13.  Vélstjórn

Aðsókn á iðnnámsbrautir sveiflast 
mikið en í haust var mesta aðsóknin 
á málmiðngreinar og vélstjórnarnám. 

Elvar Jónsson skólameistari var 
spurður hvort VA hafi staðið undir 

þeim væntingum sem til hans voru 
gerðar um iðnnám á þeim árum sem 
hann hefur starfað. Hann segir skól-
ann vera mjög mikilvægan varðandi 
það að fólk geti sótt sér iðnmenntun 
heima í héraði. Auðvitað vilja skóla-
stjórnendur og atvinnulífið á Aust-
urlandi fá fleiri í iðnnámið þannig 
að hægt sé að skila enn fleiri iðnað-
armönnum út í atvinnulífið, en það 
er svo sannarlega þörf á því. Margt 
er gert til þess að auglýsa iðnnámið, 
t.d. með tæknidegi fjölskyldunnar 
þar sem spennandi tækni, vísindi og 
sköpun eru hávegum höfð. Þar kemur 
fjölskyldan saman í Verkmenntaskól-
anum og skemmtir sér saman. Fjöldi 
fyrirtækja á Austurlandi tekur þátt 
í þessum degi og kynna spennandi 
verkefni tengdum tækni, vísindum 
og nýsköpun. 

Skólameistari nefnir einnig verk-
námsvikuna sem er fyrir nemendur 9. 
bekkjar í byrjun júnímánaðar. Verk-
námsvikan er samstarfsverkefni Verk-
menntaskóla Austurlands og Vinnu-
skóla Fjarðabyggðar og er því ætlað 
að gefa ungu fólki kost á að kynna 
sér iðnnám í VA í eina viku á launum. 
Verknámsvikan var tilnefnd til ný-
sköpunarverðlauna atvinnulífsins. 
- Hefur einhverju námsframboði í 
iðngreinum verið hætt vegna slælegrar 

aðsóknar eða að engin hefur sóst eftir 
námi i þeirri iðngrein? 

„Fimmtu önnina í röð liggur 
kennsla á hársnyrtibraut niðri vegna 
aðsóknarskorti.“
- Veitir VA öllum skólavist sem eftir því 
sækja og uppfylla þau skilyrði sem sett 
eru? 

„Já, við veitum öllum skólavist nema 
einstaka brautir fyllist og á það aðal-
lega við um verknámsbrautir.“ Skóla-
meistari bendir á að skólinn njóti 
mikillar velvilja fyrirtækja á Austur-
landi. Þannig hafi SÚN, Síldarvinnslan, 
Olíusamlag útvegsmanna, sveitarfé-
lagið Fjarðabyggð og Alcoa Fjarðaál 
í Reyðarfirði styrkt VA vegna kaupa á 
búnaði vegna uppsetningar á hátækni 
smíðastofu (Fab – Lab). 
- Eru nemendur aðallega af Austurlandi, 
þá fyrst og fremst frá Neskaupstað, eða 
koma þeir víða að? Hvaðan þá helst? 

„Samsetning nemendahóps á þessari 
önn er svipuð og verið hefur undan-
farin ár. Við tókum inn 42 nemendur 
úr 10. bekk í haust, þar af komu 57,1% 
frá Neskaupstað en 80% úr öllu sveitar-
félaginu, Fjarðabyggð. Aðeins tveir hafa 
lögheimili utan Austurlands af þessum 
nýnemahópi. Þetta er í samræmi við 
undanfarin ár,“ segir Elvar Jónsson 
skólameistari sem segir að nemenda-
fjöldinn nú sé 244 nemendur. 

elvar Jónsson skólameistari.

verkmenntaskóli Austurlands.

Framtak-Blossi 
er orðinn umboðsaðili 
fyrir Volvo penta rafstöðvar 
og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík - www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta



Tveggja pósta lyftur með 3 til 5 tonna lyftigetu.

B ÍLALYFTUR
Höfum á boðstólum mikið úrval af lyftum 

og fylgihlutum fyrir allar gerðir bíla

Dugguvogi 4  · 104 Reykjavík · Sími, 520 0000 · www.velasalan.isDugguvogi 4  · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

4, 6 og 8 pósta lyftur með 4 til 40 tonna 
lyftigetu. Fjöldi auka og hjálpartækja svo sem 
millitjakkar, hristarar og hjólaskoðunarplattar.

Niðurgrafnar lyftur. Margir möguleikar 
á lyftiörmum og útfærslum á lyftum.

3 til 7 tonna skæralyftur einfaldar eða 
tvöfaldar, einnig fáanlegar galvaníseraðar.

Fjölbreytt úrval af lyfti örmum, t.d. 
extra lágir armar fyrir sportbíla og 
upphækkaðir armar fyrir grindarbíla.

Áratuga reynsla starfsmanna Vélasölunnar og fjölbreytt vöruúrval, gerir Vélasöluna 
að einu öflugasta þjónustufyrirtæki við iðnað og sjávarútveg á Íslandi.

 með 3 til 5 tonna lyftigetu.

Höfum á boðstólum mikið úrval af lyftum 
og fylgihlutum fyrir allar gerðir bílaog fylgihlutum fyrir allar gerðir bíla

Til sjávar og sveita í 75 ár

1940                                   2015

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.
kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari
upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

HAUST TILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1

4-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta
kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta
kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta
kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is



               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

Frystikistur á  
tilboðsverði
20% afsláttur
 

Tilboð gildir meðan birgðir 
endast.

FR205 190L  B74xD70xH95
1 karfa, læsing á loki  
hjól undir kistu

FR305 278L  B98xD70xH95
2 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu

 

FR405 385L  B128xD70xH95
2 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu

 

FR505 463L  B150xD70xH95
3 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu

FR605 567L  B180xD70xH95
3 körfur, læsing á loki  
hjól undir kistu
 

Verð áður kr. 94.359
Verð nú kr. 75.488 m. vsk.

Verð áður kr. 108.534
Verð nú kr. 86.827 m. vsk.

Verð áður kr. 117.173
Verð nú kr. 93.738 m. vsk.

Verð áður kr. 131.820
Verð nú kr. 105.456 m. vsk.

Verð áður kr. 161.518
Verð nú kr. 129.214 m. vsk.
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Eru forsendur þjónustuíbúða 
aldraðra í Reykjavík 
á villigötum?
Hverjir eru möguleikar aldraðra í 
dag að fá úthlutað þjónustuíbúð? 
Skortur er á hjúkrunarheimilum, 
sjúkrahúsin öll yfirfull af öldruðum 
sjúklingum auk annarra sjúklinga 
og valkostir eins og heimahjúkrun 
eða heimaþjónusta af skornum 
skammti og erfitt að finna einhvern 
samnefnara fyrir slíka þjónustu. 
Engin fær pláss í þjónustuíbúðum 
hjá Reykjavíkurborg ef hann á íbúð 
sem metin er á meira en 14 milljónir 
króna. Það er sannarlega ekki merki-
legt húsnæði þó það geti verið gott 
til síns búks. Hafir þú verið á vinnu-
markaðnum allt þitt líf, átt kjallara-
íbúð eða risíbúð sem er yfir þessari 
verðviðmiðun geturðu gleymt því 
að komast í þjónustuíbúð nema með 
einhverjum klekkjum eða verið ná-
komin einhverjum í kerfinu, með 
öðrum orðum, svindla á kerfinu. 
Þetta fólk getur fengið heimsendan 
mat einhvern tíma dagsins, oft orðin 
kaldur, svo eins gott að hafa fyrr á 
lífsleiðinni sparað fyrir örbylgju-
ofni. Er þetta ásættanleg framkoma 

við það fólk sem hefur lagt grunninn 
að nútímaþjóðfélagi, sem í ofaná-
lag þarf svo að borga skatta aftur af 
þeim lágu tryggingarbótum sem því 
er nánast skammtað úr hnefa. 

Þjónustuíbúðir Reykjavíkurborgar 
eru reknar af borginni á sex mismun-
andi stöðum í borginni, við Lindar-
götu, Seljahlíð, Dalbraut, Norðurbrún 
og Lönguhlíð auk framleigunnar á 
Fróðengi og þeir sem þar búa leigja 

af Félagsbústöðum og borga á bilinu 
67 þúsund krónur upp í 166 þúsund 
krónur á mánuði, eftir stærð íbúða, 
auk þess sem þjónustugjöld og hús-
gjöld eru innheimt sérstaklega. 

Átak ríkisstjórnarinnar, Vandað, 
hagkvæmt, hratt um hagkvæmt hús-
næði er afar þarft framtak ef það 
verður að veruleika, en væri ekki 
skynsamlegt að bæta þjónustuíbúðum 
þar við? 

Þjónustuíbúðir eru m.a. að Norðurbrún 1.

Becromal skapar fjölmörg 
störf á Akureyri við  
framleiðslu aflþynna
Aflþynnuverksmiðja Becromal á 
Krossanesi við Akureyri var gang-
sett í ágúst 2009. Verksmiðjan náði 
fullum afköstum tveimur árum síðar 
þegar uppsetningu allra 60 fram-
leiðsluvéla fyrirtækisins var lokið. 
Afkastageta Becromal er um 9 millj-
ónir m² á ári sem myndi duga til að 
þekja um 1.300 knattspyrnuvelli, svo 
dæmi sé tekið. Fyrirtækið var í 8. sæti 
á lista Frjálsrar verslunar yfir stærstu 
iðnfyrirtæki ársins 2014. 

Aflþynnurnar, afurð verksmiðj-
unnar, eru ómissandi íhlutur í þéttum 
sem notaðir eru í flest rafmagnstæki 
sem við notum í daglegu lífi, allt frá 
farsímum, tölvum og sjónvörpum, yfir 
í rafkerfi bíla, flugvéla, og flest tæki 
sem ganga fyrir eða nýta rafmagn á 
einn eða annan hátt. 

Framleiðsla á aflþynnum er sér-
hæft hátækniverk sem fram fer í 
sérhönnuðum vélasamstæðum. Hrá-
efnið er gæðaál, rúllur með allt að 
2000 metrum af álþynnu sem fluttar 
eru inn á keflum frá Ítalíu. Vinnslan 
fer þannig fram að álþynnurnar eru 
dregnar í gegnum vökvaböð þar sem 
þær eru rafhúðaðar. Þá myndast ox-
íð-filma á álþynnunni sem veitir hátt 
viðnám gegn rafspennu. Framleiðslu-
ferli Becromal á Akureyri hefur verið 
vottað með gæðastaðlinum ISO/TS 
16949. 

Krefst mikillar og  
stöðugrar raforku
Framleiðsla aflþynna krefst mikillar 
og stöðugrar raforku. Meðalorku-
notkun verksmiðjunnar eru rúmlega 

60 MW en til samanburðar má nefna 
að öll orkunotkun á Akureyri nemur 
tæplega fjórðungi þess sem verk-
smiðjan notar, eða um 15 MV. Auk 
raforkunnar kaupir verksmiðjan um 
75m³ á klukkustund af köldu vatni frá 
Norðurorku bæði vegna framleiðslu og 
kælingar á vélbúnaði verksmiðjunnar. 
Notkun á köldu vatni hefur reyndar 
minnkað úr 115m³ á klukkustund 
eftir framkvæmdir sem ráðist var í 
á síðasta ári og höfðu að markmiði 
að draga úr vatnsnotkun með betri 
nýtingu þess. Fyrirtækið nýtir síðan 
vatnið sem kemur frá verksmiðjunni 
til húshitunar og við snjóbræðslu á 
bílastæðum við verksmiðjuna. 

Unnið er á vöktum hjá Becromal, því 
framleiðsluvélar fyrirtækisins ganga 
allan sólarhringinn alla daga ársins. 
Alls starfa 110 manns við verksmiðj-
una í Krossanesi. Becromal er í hópi 
stærstu iðnfyrirtækja á Akureyri og 
skiptir töluverðu máli fyrir nærsamfé-
lagið því til viðbótar við launagreiðslur 
til starfsmanna og opinber gjöld varði 
fyrirtækið um 4,5 milljörðum króna til 

kaupa á vörum og þjónustu af fyrir-
tækjum á Norðurlandi á árunum 2009 
til 2014. Þar munar mestu um kaup á 
þjónustu iðnverktaka, en einnig má 
nefna að fyrirtækið hefur komið með 
talsverða innspýtingu inni í ferða-
þjónustu á svæðinu og keypti yfir 
2000 gistinætur á hótelum á svæðinu 
á fyrrgreindu tímabili. 

Mikil áhersla lögð  
á umverfismál
Á undanförnum árum hefur Becromal 
lagt mikla vinnu í umhverfismál með 
það markmið að nýta að stærstum 
hluta allt það sem til fellur við afl-
þynnugerðina. Sjálf framleiðslan er 
hrein, því hver framleiðsluvél er lokað 
ferli og þaðan berast engin óhreinindi. 
Aðal úrgangsefnið úr verksmiðjunni 
er álblönduð fosfórsýra sem safnað 
er saman og seld utan þar sem hún er 
notuð í iðnaðarframleiðslu, aðallega í 
pappírsiðnaði. Afskurður áls sem fellur 
til er einnig sendur í endurvinnslu. 

Árið 2014 fékk fyrirtækið um-
hverfisvottunina ISO 14001. 

verksmiðja becromal í Krossanesi við Akureyri. Gufan sem stígur upp frá 
verksmiðjunni er hrein vatnsgufa frá kælikerfum verksmiðjunnar.



IÐNAÐUR
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

Snæfellsbær

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

 
     

Laugardaginn 28. febrúar kl.10:00 í Alþýðuhúsinu,  
Skipagötu 14, 5. hæð (norðursalur)
 
Dagskrá:
 1.   Venjuleg aðalfundarstörf
 2.   Önnur mál
  a)   Lagabreytingar (sjá á heimasíðu félagsins)
  b)   Kjarakönnun og kjaramál 
Léttar veitingar í boði.
 
Hvetjum félagsmenn til að mæta!

 
Félag málmiðanaðarmanna Akureyri
Skipagötu 14 600 Akureyri · Sími 455 1050 · Fax 455 1059
fma@fma.is · www.fma.is
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PROMENS TEMPRA • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

www.promens.is/tempra

Allt fyrir ferskleikann
Nýja 60 x 40 kassalínan frá Promens Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og veitir lengra geymsluþol

Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur

EPS

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Kópavogsbær ætlar að 
bjóða upp á íbúðir til 
leigu með kauprétti
Stefnumarkandi leiðir í húsnæð-
ismálum í Kópavogi hafa verið 
kynntar. Ármann Kr. Ólafsson bæj-
arstjóri kynnti tillögur þverpóli-
tísks starfshóps í húsnæðismálum 
sem hefur verið starfandi í rúmt ár. 
Starfshópnum var falið að greina 
stöðu á húsnæðismarkaði og vann 
í framhaldi tillögur að nýjum 
leiðum í húsnæðismálum í Kópa-
vogi. Starfshópinn skipa Ármann Kr. 
Ólafsson sem jafnframt er formaður, 
Margrét Friðriksdóttir Sjálfstæðis-
flokki, Theodóra S. Þorsteinsdóttir, 
Bjartri framtíð, Pétur Hrafn Sig-
urðsson Samfylkunni, Ólafur Þór 
Gunnarsson Vinstri grænum og 
Kristinn Dagur Gissurarson, Fram-
sóknarflokknum. Markmið tillagna 
hópsins er að ýta undir virkari leigu-
markað hér á landi, byggingu minni 
og ódýrari íbúða og tryggja skilvirk 
félagsleg úrræði fyrir þá sem þurfa 

að sækja slíka þjónustu til sveitar-
félagsins. 

„Ég er ánægður með vinnu starfs-
hópsins og tillögur. Tillögurnar eru 
raunhæfar og skynsamlegar, í þeim er 
leitast við að koma á móts við þarfir 
þeirra sem hafa átt erfitt með að kaupa 
eða leigja húsnæði, meðal annars vegna 
lítils framboðs,“ segir Ármann. 

Meðal þess sem starfshópurinn 
leggur til er að Kópavogsbær beiti sér 
fyrir byggingu á litlum og ódýrum 
íbúðum og stuðli að lausnum fyrir þá 
sem eru að kaupa sitt fyrsta húsnæði 
með 90% lánveitingu í samvinnu við 
byggingarverktaka og/eða fjármála-
fyrirtæki, Kópavogsbær bjóði upp 
á íbúðir til leigu með kauprétti, sem 
myndi vara í fimm ár og leigjendum 
í félagslega kerfinu standi til boða að 
kaupa húsnæði sem þeim hefur verið 
úthlutað. Mælst er til þess að leiguhús-
næði í eigu sveitarfélaga verði undan-

þegið ákvæðum 64. gr. sveitarstjórn-
arlaga nr. 138/2011, með sama hætti og 
leiguskuldbindingar frá ríkissjóði. Með 
fyrrgreindu ákvæði er sveitarfélögum, 
sem eru með yfir 150% skuldahlutfall, 
settar skorður við frekari skuldsetn-
ingu. Ákvæðið hamlar því að Kópa-
vogsbær geti farið í uppbyggingu á 
félagslegu húsnæði þar sem bænum er 
almennt óheimilt á grundvelli laganna 
að skuldsetja sig frekar. 

Félagslegar íbúðir  
til kaups
Leigjendum í félagslega íbúðakerfinu 
bjóðist að kaupa húsnæði sem því hefur 
verið úthlutað á hagstæðum kjörum 
fari tekjur þess yfir viðmiðunarmörk. 
Rétturinn til að vera í félagslegu hús-
næði er bundinn við tekjur fólks og 
samkvæmt gildandi reglum ber að segja 
því upp húsnæði sé farið yfir ákveðin 
tekjumörk. Í stað þess að grípa til upp-

sagna verður leigjendum boðið að kaupa 
húsnæðið með 5% útborgun eigin fjár, 
80% láni hjá fjármálafyrirtæki og 15% 
verðtryggðu, vaxtalausu viðbótarláni frá 
Kópavogsbæ. Kópavogbær beiti sér fyrir 
byggingu á litlum og ódýrum íbúðum 
og stuðli að lausnum fyrir þá sem eru 
að kaupa sitt fyrsta húsnæði með 90% 
lánveitingu í samvinnu við byggingar-
verktaka og/eða fjármálafyrirtæki. 

Kópavogsbær ætlar að bjóða upp 
á íbúðir til leigu með kauprétti, sem 
myndi vara í 5 ár. Hluti leigunnar gæti 
þannig nýst upp í kaup á eigninni ef 
kaupréttur væri nýttur innan þess tíma. 
Þá stæði einnig til boða að fólk keypti 
búseturétt í íbúð með 5-10% eigin fjár 
framlagi og leigði síðan íbúðina af 
Kópavogsbæ. 

Kópavogsbær hyggst sér fyrir byggingu á litlum og ódýrum íbúðum og stuðla 
að lausnum fyrir þá sem eru að kaupa sitt fyrsta húsnæði með 90% lánveitingu 
í samvinnu við byggingarverktaka og/eða fjármálafyrirtæki. Þessar íbúðir gætu 
t.d. verið byggðar á Kársnesinu sem þarna blasir við handan Fossvogsins.
Háskólinn í reykjavík í forgrunni. Með þessu framtaki skapast aukin verkefni 
fyrir byggingaiðnaðinn og tengdan iðnað, t.d. við smíði innréttinga.

VILKO í hópi 
framúrskarandi 
fyrirtækja í 
Húnaþingi
Creditinfo afhenti fyrir skemmstu 
þeim fyrirtækjum sem eru fyrirtæki 
ársins á lista yfir Framúrskarandi 
fyrirtæki 2014. Af þeim 577 fyrir-
tækjum á listanum er 2 á Hvamms-
tanga og 3 á Blönduósi. 

Þetta er í fimmta sinn sem 
Creditinfo gefur út listann. Þau fyr-
irtæki sem teljast framúrskarandi 
uppfylla ákveðin skilyrði í rekstri, hafa 
skilað rekstrarhagnaði þrjú ár í röð, 
eignir eru metnar á að minnsta kosti 
80 milljónir króna og eiginhlutfall 
er 20% eða hærra. Fyrirtækin á list-
anum fyrir árið 2014 eru 577 talsins 
sem er um 1,7 % af þeim 34 þúsund 
fyrirtækjum sem skráð eru á Íslandi. 
102 fyrirtæki hafa verið á listanum 
frá upphafi. Fjöldi framúrskarandi 
fyrirtækja hefur aukist jafnt og þétt 
frá því listinn var fyrst birtur fyrir 
fimm árum síðan en þá komust 178 
fyrirtæki á lista. Segja má að hagur 
fyrirtækja á Íslandi fari batnandi með 
hverju árinu vegna þess að skilyrðin 
til að komast á listann hafa verið þau 
sömu frá upphafi. 

Fyrirtækin á listanum eru Sláturhús 
KVH ehf Hvammstanga og Kaupfélag 
Vestur-Húnvetninga ( svf. )Hvamms-
tanga, Skarfaklettur ehf. Blönduósi 
sem er smábátaútgerð, Sölufélag 
Austur-Húnvetninga svf. Blöndu-
ósi og Ámundakinn ehf. á Blöndu-
ósi en það er iðnaðarfyrirtæki sem 
Byggðastofnun er stærsti eigandi að, 
öðru nafni matvælafyrirtækið Vilko 
sem stendur á gömlum merg. Það var 
stofnað í Kópavogi árið 1969 en árið 
1986 keypti Kaupfélag Húnvetninga 
framleiðsluna og flutti starfsemina á 
Blönduós. Árið 2000 var fyrirtækið 

gert að hlutafélagi sem er í eigu 
Ámundarkinnar ehf. Vilko-vörurnar 
ættu allir að þekkja enda hafa kyn-
slóðir landsmanna verið aldir upp á 
súpum, grautum, vöfflum, kökum og 
fleira góðgæti sem framleitt er undir 
merkjum Vilko. Matvælaframleiðslu-
fyrirtækið Vilko skilaði 6,6 milljóna 
króna tapi á árinu 2013 samkvæmt 
ársreikningi félagsins. Það er svipað 
og árið 2012 þegar 7,6 milljóna króna 
tap var af rekstrinum. Hlutafé félags-
ins var aukið um rúmlega 38 milljónir 
króna á árinu en stór hluti þeirrar 
aukningar var af hálfu Byggðastofn-
unar sem nú er stærsti einstaki eigandi 
Vilko með 39% hlut. Árið 2012 var 
Byggðastofnun ekki einn af fjórum 
stærstu hluthöfum félagsins. Aðrir 
stórir hluthafar eru Ámundakinn ehf. 
með 23% hlut, Ó. Johnson & Kaaber 
ehf. með 11,5% hlut og Auðhumla, 
móðurfélag Mjólkursamsölunnar, 
með 10,7% hlut. Eigið fé félagsins nam 
4 milljónum króna í lok árs 2013 og 
eignir um 102 milljónum króna. 

vörur vilko hafa ætíð notið vin-
sælda.



Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir



nordural.is

Hagkvæmni og sveigjanleiki 
gera ál sérlega hentugt til að 
klæða byggingar. Ál ryðgar ekki, 
er umhverfisvænt og auðvelt 
í meðförum. Nútímalausnir í 
húðun og málmblöndum gera 

álklæðningar ótrúlega fjöl
breyttar og nánast viðhaldsfríar.

Við framleiðum umhverfisvænt 
hágæðaál í sátt við náttúru og 
samfélag.

Ál klæðir vel


