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Á 9. þingi Samiðnar voru eftirtaldir kosnir í miðstjórn: 

Hilmar Harðarson, formaður, 

Jóhann Rúnar Sigurðsson, varaformaður, 

Heimir Kristinsson, ritari, 

Ólafur Magnússon, gjaldkeri. 

Meðstjórnendur: 

Georg Óskar Ólafsson, 

Rúnar Bogason, 

Unnur Ósk Eggertsdóttir, 

Tryggvi Arnarson, 

Guðmundur Rúnar Davíðsson, 

Vilhálmur Þór Grétarsson 

Sigurður Hólm Freysson.  

Framkvæmdastjórn:  

Hilmar Harðarson, formaður, 

Jóhann Rúnar Sigurðsson,  varaformaður, 

Ólafur Sævar Magnússon gjaldkeri

Heimir Kristinsson ritari. 

Aðildarfélög Samiðnar 

Aðildarfélög Samiðnar eru 12 bæði stéttarfélög og deildir 

iðnaðarmanna sem dreifast um allt land með tæplega 8000 

félagsmenn. Öll félögin eiga aðild að þjónustuskrifstofum í 

samstarfi við önnur stéttarfélög á viðkomandi svæðum.  

Aðildarfélög Samiðnar eru:  

FIT Félag iðn- og tæknigreina  

Byggiðn Félag byggingamanna  

Iðnaðarmannadeild Verkalýðsfélags Akraness 

Iðnaðarmannadeild Stéttarfélags Vesturlands  

Iðnaðarmannadeild Samstöðu  

Verkalýðsfélag Vestfirðinga 

Félag járniðnaðarmanna Ísafirði  

Iðnsveinafélag Skagafjarðar 

Félag málmiðnaðarmanna Akureyri  

Þingiðn  

Iðnaðarmannadeild AFLs Starfsgreinafélags Austurlands  

Iðnaðarmannadeild Verkalýðsfélags Þórshafnar.

Stjórn Samiðnar
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Starfsfólk Samiðnar: 

Formaður Samiðnar Hilmar Harðarson er í 25% starfi,  

Guðfinnur Þór Newman , framkvæmdastjóri sambandsins í 

fullu starfi. Einnig er Samiðn aðili að Húsi fagfélaganna, sjá 

umfjöllun um hana.  Samiðn er með samstarfssamning við 

lögmannsstofuna LMB Mandat um lögfræðiþjónustu. 

 

Starfsemi
Samiðn er í Húsi Fagfélaganna að Stórhöfða 29-31. Að 2F, 

Húsi Fagfélaganna standa Samiðn samband iðnfélaga, 

Byggiðn félag byggingamanna, FIT Félag iðn- og tæknigreina, 

MATVÍS, Rafiðnaðarsamband Íslands og VM. Á vormánuðum 

2019 flutti Samiðn að Stórhöfða 29 til að auka samvinnu í 

iðnaðarsamfélaginu og 30. nóvember 2020 skrifuðu 

fagfélögin undir samning um rekstur sameiginlegrar 

þjónustuskrifstofu. Seint á árinu 2021 var síðan skrifað undir 

nýtt samkomulag um samstarf og kom þá VM einnig með í 

það samstarf.

Með þessum breytingum er stórt skref stigið með það að 

markmiði að auka þjónustu við félagsmenn og  samstarf 

félaganna og vinna nánar saman með hagsmuni félagsmanna 

að leiðarljósi. 

Félögin hafa haft ríkulegt samstarf við gerð kjarasamninga 

undanfarin ár og komið sameiginlega að málum er snerta 

hagsmuni iðnaðarmanna svo ákveðið var að stíga næsta 

skref og formgera samstarfið í sameiginlegu húsnæði og 

samstarfi um rekstur.

Samstarfið hefur þegar borið árangur á þann veg að rödd 

félaganna út á við hefur styrkst inn í stjórnmálaumræðuna en 

einnig í fjölmiðlum. Sérhæfing starfsfólks hefur aukist þar 

sem verkaskipting hefur verið endurskoðuð við sameiningu.

Framkvæmdastjórn, miðstjórn  
og samninganefnd Samiðnar
Miðstjórn Samiðnar kemur saman að meðaltali annan hvern 

mánuð en framkvæmdastjórn heldur fundi flesta 

mánudagsmorgna kl. 9.00. Miðstjórnin ber ábyrgð á 

daglegum rekstri sambandsins, samþykkir fjárhagsáætlun og 

verkefnaval. Framkvæmdastjórn fylgir eftir verkefnum 

miðstjórnar en hefur ekki heimild til binda sambandið 

fjárhagslega. Sambandsstjórn kemur saman einu sinni til 

tvisvar þau ár sem ekki er haldið þing og er æðsta vald milli 

þinga. Sambandsstjórn er þannig samsett að þingið kýs hluta 

hennar og til viðbótar tilnefna þau félög fulltrúa sem ekki eiga 

fulltrúa í miðstjórn. Við endurnýjun kjarasamninga kýs 

sambandsstjórn samninganefnd sem hefur verið samsett af 

miðstjórn auk formanns Byggiðnar, Finnbirni Hermannssyni. 

Samninganefndin ber ábyrgð á viðræðum við Samtök 

atvinnulífsins og aðra viðsemjendur Samiðnar eftir því sem 

við á hverju sinni. Fjöldi funda samninganefndarinnar fer eftir 

verkefnum hverju sinni og hvort samningar eru lausir. Næstu 

mánuðir verða mjög annasamir hjá samninganefndinni í 

tengslum við að undirbúa kröfugerð og undirbúning fyrir 

samningaviðræður við SA og margir samningar undir.

Miðstjórn ASÍ
Formaður Samiðnar Hilmar Harðarson er fulltrúi Samiðnar í 

miðstjórn ASÍ . Gríðarleg vinna fylgir því að eiga sæti í 

miðstjórninni en hún heldur reglulega fundi tvisvar í mánuði 

nema í júlí en til viðbótar fylgir margvísleg vinna sem tengist 

setu í miðstjórn ASÍ. Samfara setu í miðstjórn á Hilmar sæti í 

samninganefnd ASÍ en hún fer með sameiginleg málefni 

aðildarfélaganna gagnvart stjórnvöldum og SA. Hilmar er 

formaður lífeyrisnefndar ASÍ sem er stór málaflokkur.





Allir tímar eru sögulegir á sinn hátt en víst er að atburðir sem 

við upplifum þessi misserin fara beint á spjöld 

mannskynssögunnar og setja mark sitt á líf og starf fólks um 

víða veröld. 

COVID-19 faraldurinn virtist ógnarlangt frá Íslands 

ströndum þegar spurðist fyrst til hans í Kína í ársbyrjun 2020 

en fyrr en varði hafði hann numið líka land hér með 

gríðarlegum afleiðingum sem þarflaust er að tíunda, svo 

mjög er ófögnuðurinn í fersku minni okkar og verður lengi. 

Andlitsgrímur og sprittaðar hendur urðu forsendur þeirra litlu 

mannlegu samskipta sem á annað borð voru leyfileg og sjálf 

tilveran hafði endaskipti. Vinnustaðafundir á okkar vegum 

lögðust að miklu leyti af og starfsmenn Samiðnar skiptust á 

að vinna heima hjá sér eða á skrifstofum sínum í Húsi 

fagfélaganna. Okkur tókst blessunarlega að halda hjólum 

félagsstarfseminnar gangandi og sinna því sem sinna þurfti 

nauðsynlega en það tók vissulega á! 

Nú er rykið loksins sest og sjálft samfélagið hrokkið að 

miklu leyti í fyrri skorður. Sumir halda sig áfram við að hvorki 

heilsa né kveðja með handabandi, hvað þá að faðmast eða 

knúsast. COVID breytti þannig umgengnisvenjum okkar að 

einhverju leyti.

Svo brast á styrjöld 
Þegar við loksins sáum fram á að COVID-þokunni myndi létta 

lagðist kólgubakki skyndilega yfir Evrópu og veröldina 

yfirleitt. Rússneskur her réðst inn í Úkraínu með grimmd og 

eyðileggingarmætti sem heimsbyggðin hefur ekki orðið vitni 

að síðan í heimsstyrjöldinni síðari. Aðrar þjóðir tala um að 

heimsstyrjaldirnar á öldinni sem leið hafi verið númer 1 og 2 

en Íslendingar voru svo sannfærðir um að heimsfriðnum væri 

borgið til allrar framtíðar árið 1945 að þeir tala um fyrri og 

síðari heimsstyrjöld. Vonandi kemur ekki til þess að einnig við 

þurfum að gefa slíkum hildarleik raðtölur ef árásarstyrjöld 

Rússa er upphafið að enn meira og víðtækara vopnaskaki 

með tilheyrandi blóðbaði.

Hér er þetta nefnt því áhrifa átakanna í Úkraínu fór strax 

Ræða Hilmars Harðarsonar 
formanns Samiðnar
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að gæta hér á Íslandi. Flóttamenn streymdu hingað, 

hráefnisverð snarhækkaði á alþjóðlegum markaði og óvissa 

ríkir um framboð margra vöruflokka í ár og enn frekar á 

árinu 2023. 

Ísland er ekki eyland í þessum efnum frekar en í 

veirufaraldrinum.

 

Ríkisstjórnin stendur  
ekki við fyrirheit sín
Kjarasamningar sem tóku gildi 1. apríl 2019 og renna út í lok 

október 2022 mörkuðu að ýmsu leyti þáttaskil. Þar var 

kveðið á um styttingu vinnuvikunnar og reyndar svo að hún 

yrði 36 virkar vinnustundir, sú stysta á Norðurlöndum. 

Sjálfur kjarasamningurinn er rammi en útfærsla 

breytingarinnar er í höndum starfsfólks og atvinnurekenda á 

hverjum vinnustað fyrir sig. Aðildarfélögin okkar aðstoða sitt 

fólk við verkefnið og þetta hefur verið helsta viðfangsefni 

okkar gagnvart félagsmönnum undanfarin tvö til þrjú 

misseri. 

Kveðið er á um það að ef atvinnurekandi vilji ekki semja 

um vinnutímastyttingu geti starfsmenn hans stytt 

vinnuvikuna sína einhliða frá og með janúar 2022. 

Kjarasamningarnir töldust hófstilltir og áhersla var lögð á 

að hækka lægstu taxta til að færa þá nær markaðslaunum. 

Þá var samið um hagvaxtartengdar launahækkanir sem 

komu til greiðslu 1. apríl 2022 og skiluðu annars vegar 

10.500 króna hækkun taxtalauna og hins vegar 7.875 króna 

almennri hækkun launa. Þetta samningsákvæði kom raunar 

þægilega á óvart. Það skyldi verða virkt ef Hagstofa Íslands 

mældi hagvöxt á mann umfram tiltekna viðmiðun. 

Jafnframt þessu var samið við ríkisstjórnina um 

félagslega þætti og fleira sem varðar starfskjör með ýmsum 

hætti. Segja verður að orð og efndir fara illa saman hjá 

ríkisvaldinu og því miður er slíkt regla fremur en 

undantekning á gildistíma kjarasamninga. Ríkið hefur til að 

mynda ekki efnt veigamikil ákvæði sem að því sneri og 

varðar lífeyrismál, barnabótakerfið og félagsleg undirboð. 

Frumvarp til starfskjaralaga er sömuleiðis óafgreitt.

Óhjákvæmilegt er líka að nefna að hver ríkisstjórn á eftir 
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annarri lýsir fjálglega yfir að hefja beri verknám til vegs og 

virðingar og vissulega eru orð til alls fyrst en það bara gerist 

ekkert! 

Í aðdraganda skólaársins 2021-2022 var þannig alls um 

700 umsækjendum um nám í verkmennta- og iðngreinum 

vísað frá af því húsrými vantaði til að kenna þeim. Ef ekki 

verður ráðist í að byggja skóla fyrir verkmennta- og 

iðngreinar á höfuðborgarsvæðinu og víðar er afar holur 

hljómur í yfirlýsingum ráðamanna landsins um að efla skuli 

þennan hluta menntakerfisins okkar.

 

Aðalatriðið að verja  
kaupmátt og stöðugleika
Við horfum fram á „heitt haust“ í þeim skilningi að þá blasir 

við að semja um kaup og kjör. Í hönd fara því afar krefjandi 

tímar fyrir Samiðn og aðildarfélögin tólf sem Samiðn hefur 

samningsumboð fyrir. Styrk okkar sækjum við í grasrótina, í 

aðildarfélögin og liðsmenn þeirra. Félögin efna til funda til að 

ræða málin og við framkvæmdastjóri Samiðnaðar munum 

eftir atvikum sækja þessa fundi og fá stemninguna beint í 

æð. 

Erfiðir tímar eru að baki en nú munum við spýta í lófana 

og heitum því að stórauka samskiptin við aðildarfélögin. Við 

köllum eftir viðhorfum og tillögum til að hafa til hliðsjónar 

þegar kjarakröfur verða mótaðar. Samiðn boðar svo til 

kjaramálaráðstefnu í haust til að fjalla um aðdraganda 

kjarasamninga, skýra línur og ganga í framhaldinu frá 

kröfugerð sem verður sameign okkar allra.

Kjarni máls er að verja kaupmátt og stöðugleika. Há 

verðbólga og auknar verðbólguvæntingar eru mikið 

áhyggjuefni sem stjórnvöld verða að bregðast við með 

afgerandi hætti. Án samstillts átaks stjórnvalda og 

vinnumarkaðarins á næstu árum mun stöðugleiki ekki nást. 

Húsnæðismál verða ofarlega blaði og áform um að reisa 

þúsundir íbúða á allra næstu árum. Hátt og stöðugt 

hækkandi verð á íbúðarhúsnæði og hækkandi verð á 

leigumarkaði hittir okkar félagsmenn auðvitað illa fyrir eins 

og fjölda annarra landsmanna. 
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Engum blöðum er um að fletta að húsnæðisáform í 

stórum stíl verða ekki að veruleika nema með því að fjölga 

erlendum iðnaðarmönnum í byggingageiranum. 

Iðnaðarmönnum, segi ég, því við munum ganga fast eftir því 

að erlenda vinnuaflið sé fagmenntað en ekki að ófaglært fólk 

verði flutt inn til að ganga í störf iðnaðarmanna. 

Vinnustaðaeftirlit verður að styrkja og efla af þessu tilefni. 

Og betur hefði nú menntakerfið tekið við þeim 700 

ungmennum sem urðu frá námi í verk- og iðnnámi að hverfa í 

fyrra, til minnka þörf fyrir innflutt vinnuafl í ýmsum 

iðngreinum á vinnumarkaði.

 

Sjóaður framkvæmdastjóri
 Í beinu framhaldi af umfjöllun um undirbúning 

kjarasamninga er viðeigandi að kynna til sögunnar nýráðinn 

framkvæmdastjóra Samiðnar, Guðfinn Þór Newman. Hann 

hóf störf 1. mars í ár en fyrri framkvæmdastjóri, Elmar 

Hallgrímsson, hætti seint á árinu 2021 eftir tveggja ára starf.  

Guðfinnur er viðskiptafræðingur með áherslu á fjármál og 

endurskoðun. Þá er hann með háskólapróf í verðbréfamiðlun. 

Hann var áður framkvæmdastjóri Kjarafélags 

viðskiptafræðinga og hagfræðinga og starfaði þar áður meðal 

annars hjá Reykjavíkurborg og Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga. Hann hefur víðtæka reynslu af 

kjarasamningsgerð og vinnumarkaðsmálum og mikla 

þekkingu á launatölfræði og líkanasmíði. 

Guðfinnur hefur því ríka reynslu og sérþekkingu fram að 

færa sem ég veit að mun koma okkur að miklu gagni.  

Auðvitað fögnum við honum sem liðsmanni í forystusveitinni 

í kjarasamningum og öllum öðrum verkefnum sem Samiðn 

sinnir.

 

Hús fagfélaganna
Farsæl var sú ákvörðun að sameina bækistöðvar sambanda 

og félaga iðnaðarmanna undir einu þaki að Stórhöfða 31 í 

Reykjavík. Til þessa sambýlis var stofnað 2019 þegar 

Rafiðnaðarsamband Íslands, Byggiðn – félag byggingamanna, 

Félag iðn- og tæknigreina, MATVÍS og Samiðn – samband 

iðnfélaga fluttu þar inn. 

Í upphafi árs 2022 bættist Félag vélstjóra og 

málmtæknimanna í hópinn og samstarfið var jafnframt aukið 

til muna. Það tekur til sameiginlegrar móttöku og fundarýma, 

bókhalds, lögfræðiþjónustu og stuðlar að samvinnu sem 

styrkir hreyfinguna í heild sinni og bætir skilvirka þjónustu við 

félagsmenn. 

Hús fagfélaganna styrkir ímynd aðildarfélaga og 

sambanda, eykur slagkraft og stuðlar að samvinnu að 

hagsmunamálum iðnaðarmanna út á við.

Skipulag og starfshættir  
til umræðu á afmælisári
Gert er ráð fyrir að sambandsþing Samiðnar 2022 fjalli um og 

afgreiði tillögu um að kosin verði fimm manna nefnd sem 

falið verði að endurskoða skipulag og starfshætti Samiðnar. 

Tillögum þar að lútandi verði skilað til sambandsstjórnar í 

apríl 2023. Samiðn fagnar þrítugsafmæli á næsta ári og í 
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Vinnu-
markaðs-
nefnd
Ólafur S. Magnússon hef setið í Vinnumarkaðs, 

atvinnumála og jafnréttisnefnd sem fulltrúi 

Samiðnar hjá ASÍ.

Unnið var að áherslum nefndarinnar fyrir þing 

ASÍ sem halda átti í október 2021 en var frestað 

vegna harðari sóttvarnar takmarkana.

Helstu mál nefndarinnar voru:

• Jafnréttismál á Íslandi.

• Staða erlendra starfsmanna á íslenskum 

vinnumarkaði og vinnustaðaeftirlitið.

• Starfskjaralaga frumvarpið.

• Heildarendurskoðun á 

atvinnuleysistryggingasjóði.

tilefni tímamótanna er upplagt að við skyggnumst ögn um 

bekki í eigin ranni. Þrír áratugir eru skammur tími í lífi fólks og 

samtaka en margt hefur samt breyst gríðarlega mikið í 

umhverfi okkar á þessum tíma. Þrítugsafmælið á að vera okkur 

hvati til frjórrar hugsunar og ferskra hugmynda í þessum 

efnum.

Erlendu starfsfólki hefur fjölgað mikið, sem kallar á 

samstarf þvert á hefðbundið skipulag félaga og sambanda 

launamanna á íslenskum vinnumarkaði. Samstarf 

stéttarfélaga hefur líka aukist stórlega og nægir að vísa til 

sambýlisins í Húsi fagfélaganna. Bylting er orðin í stafrænum 

samskiptum og þjónustu. Svo mætti áfram telja.

Verkalýðshreyfingin er í eðli sínu hreyfing sem hafnar 

kyrrstöðu og stöðnun. Verkalýðshreyfingin á sífellt að horfa í 

eigin barm og spyrja sig til dæmis hvort sjálft félagsform 

hennar, skipulag og starfshættir, fylgi rás tímans. 

Stjórn Samiðnar hefur miklar væntingar til framtíðarinnar 

enda tækifæri til að styrkja enn betur gott samstarf við 

aðildarfélögin vítt og breytt um landið. Ráðgert er að eiga 

samtal við aðildarfélögin með heimsóknum á landsbyggðina 

og ræða sýn þeirra á viðfangsefnum sambandsins. Að sama 

skapi verður blásið til kjaramálaráðstefnu með haustinu til 

þess að þétta raðirnar enn betur þar sem mótuð verði 

sameiginleg kröfugerð. En ljóst er að áherslan verður á 

kaupmátt, stöðugleika, prósentuhækkanir launa og önnur 

réttindi.
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Lífskjarasamningur var undirritaður vorið 2019 þegar blikur 

voru á lofti í efnahagsmálum. Hægt hafði á umsvifum í 

hagkerfinu og fyrirséð var að fall lággjaldaflugfélagsins 

WOWair myndi hafa umtalsverð áhrif á stöðu 

ferðaþjónustunnar. Greiningaraðilar bjuggust við um 0,8% 

samdrætti 2019 og að hagvöxtur yrði svo hóflegur á árunum 

2020-2021. Samningarnir tóku mið af þessari stöðu, 

kostnaðarmat samningsaðila var um 4% á ári en í ljósi 

óvissunnar gætu komið til framkvæmda viðbótarhækkanir 

verði hagvöxtur á mann umfram 1%. Samningarnir sköpuðu 

forsendur fyrir lækkun stýrivaxta, sem voru 4,5% við 

undirritun og áttu eftir að lækka í 3% á fyrstu mánuðum 

samningsins. 

Ljóst er að enginn sá fyrir þá atburði sem áttu eftir að 

raungerast á tímabili samningsins, hvorki heimsfaraldur, 

vaxandi alþjóðlega verðbólgu eða stríð í Evrópu.  

Efnahagsþróun  
og verðbólga
Róbert Faresveit, Sviðsstjóri stefnumótunar og greininga hjá ASÍ

4,1%	 á	 sama	 tíma	 og	 laun	 hækkuðu	 um	 2,6%2.	 Hagvaxtarauki	 samningsins	 virkjaðist	 vegna	
efnahagsþróunar	síðasta	árs.	Hagvöxtur	2021	mældist	4,3%	og	tekið	tillit	til	mannfjöldaþróunar	var	2,53%	
hagvöxtur	á	mann.	Launataxtar	hækkuðu	því	um	10.500	kr.	og	almenn	laun	um	7.875	kr.		

Líkur	eru	á	að	hagvaxtarauki	geti	virkjast	aftur	næsta	vor	vegna	efnahagsþróunar	þessa	árs.	Seðlabankinn	
spáir	4,6%	hagvexti	á	þessu	ári	en	aukinn	ræðst	á	endanum	af	hagvexti	á	mann	og	tekur	því	mið	af	því	hver	
mannfjöldaþróun	 er.	 Töluverð	 umsvif	 eru	 til	 staðar	 í	 hagkerfinu,	 bæði	 vöxtur	 einkaneyslu	 og	
fjármunamyndun.	 Því	 til	 viðbótar	 fer	 útflutningur	 vaxandi,	 bæði	 vegna	 sterkrar	 stöðu	 sjávarútvegs	 og	
fjölgunar	ferðamanna.			

Dökkar	verðbólguhorfur	

Verðbólga	mælist	7,2%	um	þessar	mundir	og	ekki	verið	hærri	frá	fjármálahruni.	Verðbólga	hefur	verið	yfir	
markmiði	Seðlabankans	frá	maí	2020	eða	fljótlega	eftir	að	áhrifa	heimsfaraldurs	tók	að	gæta.	Öðru	fremur	
hefur	þróun	húsnæðisverðs	verið	drifkraftur	verðbólgu	síðustu	ára.	Skýrist	þróunin	af	hraðri	lækkun	vaxta	
í	umhverfi	lítils	framboðs.	Hagfellt	vaxtaumhverfi	varð	þannig	til	þess	að	fjölga	fyrstu	kaupendum	en	einnig	
að	gera	öðrum	kleift	að	flytjast	í	stærra	húsnæði	með	aukinni	skuldsetningu.		

Undanfarna	mánuði	hefur	verðbólguþrýstingur	orðið	almennari	og	verðbólguvæntingar	aukist.	Verðbólga	
mælist	nú	á	breiðum	grundvelli,	þ.e.	margir	vöruliðir	hækka	nú	milli	mánaða.	Árshækkun	á	dagvöru	mælist	
4,9%,	og	kjarnavísitölur	Hagstofunnar	hafa	hækkað	um	á	bilinu	4,3%	-	7,5%	milli	ára.	Kjarnavísitölur	byggja	
á	 vísitölu	 neysluverðs	 en	 undanskilja	 m.a.	 sveiflukennda	 vöruliði,	 opinbera	 þjónustu	 og	 húsnæði.	
Seðlabankinn	hefur	brugðist	við	þróuninni	með	hækkun	vaxta,	nú	síðast	hækkun	um	eitt	prósentustig	en	
áður	hafði	bankinn	hækkað	vexti	um	0,75	prósentur	í	febrúar.	Stýrivextir	eru	nú	3,75%,	hærri	en	þeir	voru	
í	lok	árs	2019.		

	

																																																													
2	Sjá	nánar	úr	mánaðaryfirliti	ASÍ,	https://www.asi.is/frettir-og-utgafa/frettir/almennar-frettir/framleidni-haekkar-
umfram-laun/	
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Hagkerfið stóð af sér heimsfaraldur
Verg landsframleiðsla dróst saman um 7,1% árið 2020 en 

greiningarðilar höfðu óttast að samdráttur yrði meiri, nær 

8%. Munaði um að samdráttur einkaneyslu reyndist mun 

minni en óttast var í fyrstu. Þannig gerði spá Seðlabankans í 

maí 2020 ráð fyrir 7,3% samdrætti í einkaneyslu það árið. 

Þegar uppi var staðið dróst einkaneysla saman um 2,9% á 

Covid árinu 2020 þrátt fyrir að útflutningur hafi dregist 

saman um þriðjung og atvinnuleysi náð sögulegum hæðum. 

Munar þar um að hagstjórnaraðgerðir, vaxtalækkanir og 

aðgerðir stjórnvalda studdu við hagkerfið. Jafnframt reyndist 

geta hagkerfis, heimila og atvinnulífs til umsvifa í faraldri og 

takmörkunum meiri en búist var við. 

Áhrif heimsfaraldurs voru því meira bundin við þær 

greinar sem urðu fyrir beinum áhrifum sóttvarnaraðgerða og 

ferðatakmarkana, þ.e. ferðaþjónusta og tengdar greinar. Í 

raun hefur staða margra atvinnugreina verið sterk í gegnum 

heimsfaraldur, m.a. álframleiðsla, tækni- og 

hugverkaiðnaður, mannvirkjagerð, sjávarútvegur og verslun. 

Sem dæmi jókst velta í smásöluverslun um 9,4% árið 2020 á 

sama tima og launakostnaður stóð í stað.1 

Spár um L eða U laga kreppur hafa því ekki ræst, þ.e. að 

tímabil stöðnunar fylgi í kjölfar samdráttar heldur hefur 

ferðaþjónustan tekið hratt við sér eftir afnám 

ferðatakmarkana og útlit er fyrir að fjöldi ferðamanna verði 

svipaður í sumar og fyrir faraldur.  Atvinnuleysi hefur í 

kjölfarið farið lækkandi og slaki horfið af vinnumarkaði. 

1 Sjá nánar https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/fyrirtaeki/rekstrar-og-efnahagsyfirlit-2020/
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Lífskjarasamningurinn sætti mikilli gagnrýni atvinnu-

rekenda eftir að heimsfaraldur braust út og settu þeir þrýsting 

á að breytingar yrðu gerðar sem orðið hefðu til þess að rýra 

kjör launafólks. Afstaða verkalýðsfélaga var skýr, kostnaður 

hluta atvinnulífs vegna tekjufalls og skuldavanda yrði ekki 

leystur með lækkun launa í öllu hagkerfinu. Samningarnir 

hafa stuðlað að stöðugu hlutfalli launa af verðmætasköpun í 

gegnum faraldur. Hlutfallið hækkaði lítillega 2019-2020, en 

lækkaði 2020-2021 þegar framleiðni jókst um 4,1% á sama 

tíma og laun hækkuðu um 2,6%.2  Hagvaxtarauki samningsins 

virkjaðist vegna efnahagsþróunar síðasta árs. Hagvöxtur 2021 

mældist 4,3% og tekið tillit til mannfjöldaþróunar var 2,53% 

hagvöxtur á mann. Launataxtar hækkuðu því um 10.500 kr. og 

almenn laun um 7.875 kr. 

Líkur eru á að hagvaxtarauki geti virkjast aftur næsta vor 

vegna efnahagsþróunar þessa árs. Seðlabankinn spáir 4,6% 

hagvexti á þessu ári en aukinn ræðst á endanum af hagvexti á 

mann og tekur því mið af því hver mannfjöldaþróun er. 

Töluverð umsvif eru til staðar í hagkerfinu, bæði vöxtur 

einkaneyslu og fjármunamyndun. Því til viðbótar fer 

útflutningur vaxandi, bæði vegna sterkrar stöðu sjávarútvegs 

og fjölgunar ferðamanna.  

Dökkar verðbólguhorfur
Verðbólga mælist 7,2% um þessar mundir og ekki verið hærri 

frá fjármálahruni. Verðbólga hefur verið yfir markmiði 

Seðlabankans frá maí 2020 eða fljótlega eftir að áhrifa 

heimsfaraldurs tók að gæta. Öðru fremur hefur þróun 

húsnæðisverðs verið drifkraftur verðbólgu síðustu ára. Skýrist 

þróunin af hraðri lækkun vaxta í umhverfi lítils framboðs. 

Hagfellt vaxtaumhverfi varð þannig til þess að fjölga fyrstu 

kaupendum en einnig að gera öðrum kleift að flytjast í stærra 

húsnæði með aukinni skuldsetningu. 

Undanfarna mánuði hefur verðbólguþrýstingur orðið 

almennari og verðbólguvæntingar aukist. Verðbólga mælist 

nú á breiðum grundvelli, þ.e. margir vöruliðir hækka nú milli 

2Sjá nánar úr mánaðaryfirliti ASÍ, 
https://www.asi.is/frettir-og-utgafa/frettir/almennar-frettir/framleidni-haekkar-umfram-laun/
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mánaða. Árshækkun á dagvöru mælist 4,9%, og 

kjarnavísitölur Hagstofunnar hafa hækkað um á bilinu 4,3% - 

7,5% milli ára. Kjarnavísitölur byggja á vísitölu neysluverðs 

en undanskilja m.a. sveiflukennda vöruliði, opinbera 

þjónustu og húsnæði. Seðlabankinn hefur brugðist við 

þróuninni með hækkun vaxta, nú síðast hækkun um eitt 

prósentustig en áður hafði bankinn hækkað vexti um 0,75 

prósentur í febrúar. Stýrivextir eru nú 3,75%, hærri en þeir 

voru í lok árs 2019. 

Aðstæður nú eru óvenjulegar að því leyti að vaxandi 

verðbólga er ekki einungis séríslenskur vandi. Á mælikvarða 

Eurostat, samræmdu vísitölu neysluverðs (HICP) mælist 

verðbólga 5,6% á Íslandi, borið saman við 7,4% verðbólgu á 

Evrusvæðinu. Samræmda vísitalan undanskilur kostnað við 

eigið húsnæði en á þann mælikvarða er verðbólga hér á landi 

lægri en í mörgum ríkjum Evrópu. Verðbólga í Evrópu hefur 

hins vegar að mestu verið orkudrifin undanfarin misseri en 

þar hefur orkuverð mun meiri áhrif á neysluverð vegna 

kostnaðar við kyndingu húsnæðis. Horft framhjá orkuverði 

mælist verðbólgan 4,1% á Evrusvæðinu borið saman við 

4,7% á Íslandi á mælikvarða HICP. Árstaktur verðbólgu á 

Evrusvæðinu hefur þó hækkað hratt síðustu misseri, horft 

framhjá orkuverði er hún líkt og fyrr segir 4,1% en var 

einungis 2,5% í janúar. Þar hefur matvara sérstaklega farið 

hækkandi, þar sem árshækkun matvöruverðs mælist 7,4%. 

Búist er við að Evrópski seðlabankinn bregðist við með 

vaxtahækkunum strax í júlí. 

Ljóst er að áframhaldandi verðbólguþrýstingur er til 

staðar bæði hér á landi og í Evrópu. Stríð í Úkraínu hefur haft 

mikil áhrif á verð á hrávöru og ekki sér fyrir endann á þeirri 

þróun. Orkuverð hefur hækkað um 40% frá byrjun árs og 

hefur alls hækkað um 165% frá því heimsfaraldur hófst. Verð 

á áburði hefur meira en þrefaldast frá byrjun árs 2020 og til 

viðbótar hefur verð á málmum, landbúnaðarvörum og 

matvælum hækkað. Enn sér ekki fyrir endann af áhrifum 

þessarar þróunar á neysluverð til almennings. Víða hafa 

stjórnvöld brugðist við þróuninni með aðgerðum, t.d. 

auknum tilfærslum til viðkvæmra hópa.
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Fullltrúar Samiðnar í nefndinni Hilmar Harðarson, formaður,

Ólafur Sævar Magnússon, Þorbjörn Guðmundsson. 

Helstu verkefni nefndarinnar hafa verið:

• Umfjöllun um breytingar á lögum um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfssemi 

lífeyrissjóða nr. 129/1997 um lífeyrismál

• Samráðfundir SA og ASÍ  um lífeyrismál 

• Rökræðufundur vegna stefnumótunar  ASÍ um 

lífeyrismál

Í tengslum við kjarasamningana 2019 varð samkomulag 

um milli ASÍ og SA um að gera breytingar á lögunum nr. 

129/1997.

Helstu breytingar sem samkomulag tók til eru í drögum 

að frumvarpi til laga eru sem hefur verið í samráðgátt 

stjórnvalda. Frumvarpið hefur ekki verið lagt fram en 

væntingar eru um að verði lagt fram á yfirstandandi þingi og 

hljóti afgreiðslu

Lágmarksiðgjald  hækki úr 12% í 15.5%

Samkvæmt frumvarpinu verður sjóðsfélögum  heimilt að 

ráðstafa  allt að 3,5% iðgjaldshluta af 

skyldutryggingariðgjaldi í tilgreinda séreign. Sjóðsfélaga skal 

heimilt að ráðstafa tilgreindri séreign til annars vörsluaðila 

en þess lífeyrissjóðs sem móttekur iðgjald vegna 

lífeyrisréttinda hans í sameign. Heimilt verður að hefja 

útgreiðslu tilgreindrar séreignar við 62 ára aldur. Einnig ef 

sjóðsfélagi missir heilsu og við andlát. Gert er ráð fyrir að 

sjóðsfélagi sem ekki hefur verið eigandi húsnæðis samfellt í 

fimm ár áður en sótt er um ráðstöfun séreignarsparnaðar 

verði heimilt að nýta sér úrræði til kaupa á húsnæði enda 

hafi hann ekki náð hámarksfjárhæðum sem heimilt er að 

nýta skattfrjálst. 

Að atvinnurekendur skula skila bæði sínu framlagi og 

framlagi launamanna til skyldutryggingarsjóðs viðkomandi 

launamanns.

Að tryggja jafnræði milli almennu lífeyrisjóðanna og 

lífeyrisjóða með frjálsa aðild gagnvart almannatryggingum.

Ýmsar fleiri breytingar eru í frumvarpinu sem eru 

afleiddar af megin breytingunni.

Samantekt um störf 
Lífeyris-heilbrigðis og 
tryggingarnefndar hjá ASÍ
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Frumvarpsdrög hafa verið að velkjast í kerfinu um all 

langan tíma m.a vegna mikils ágreinings ekki síst vegna 

tillagna um tilgreinda séreign. Einnig eru skiptar skoðanir á 

þörfinni fyrir að hækka  iðgjaldið í 15,5% þar sem það auki 

líkurnar á oftryggingu þegar það verður komið að fullu til 

framkvæmda.

SA og ASÍ skiluðu sameiginlegri umsögn um 

frumvarpsdrögin 25. mars 2022 s.l. þar sem Alþýðusamband 

Íslands  og Samtök atvinnulífsins hvetja til þess að drög að 

frumvarpi verði lögð fram á Alþingi og verði að lögum. 

Samráðsfundir SA og ASÍ um lífeyrismál
Komin er föst regla á að halda reglulega samráðsfundi ASÍ 

og SA um lífeyrismál þar sem rædd eru brýn málefni sem eru 

efst á baugi hverju sinni. Þessi vettvangur er mikilvægur og 

gefur fólki sem er að sinna málefnum lífeyrissjóða tækifæri á 
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að skiptast á skoðunum. Á síðasta fundi nefndarinnar var rætt 

um þrennt  þ.e. sveigjanleg starfslok, frestun starfsloka og 

viðbrögð við hækkandi lífaldri.

Sigurður M. Grétarsson sérfræðingur hjá 

Almannatryggingum ræddi um sveigjanleg starfslok og hvaða 

áhrif frestun töku ellilífeyris hafi á varanlegan lífeyri. Megin 

niðurstaða Sigurðar var að frestun töku lífeyris til 70 ára 

aldurs skilaði rúmlega 20% hjá lífeyrissjóðum en hefði 

takmörkuð áhrif á lífeyri frá TR vegna reikningsaðferða og 

mikilla skerðinga.

Bjarni Guðmundsson, tryggingafræðingur ræddi m.a. 

annars aldursbundna dánarlíkur og en að meðaltali hafa 

lífslíkur aukist um 2,25 mánuði á ári  frá árinu 1988. Hann 

greindi frá því að 2020 hafi félag tryggingafræðinga samþykkt 

nýtt reiknilíkan um þróun dánartíðni. Að óbreyttu mun 

lækkun dánartíðni í samræmi við það sem í spánni felst,  hafa 

í för með sér auknar ellilífeyrisgreiðslur sem þýða auknar 

skuldbindingar. Bjarni ræddi um leiðir til að mæta auknum 

skuldbindingum m.a með að seinka lífeyristöku. Í því 

sambandi benti hann á skýrslu Mercer og CFA Institure þar 

sem íslenska lífeyriskerfið fær hæstu einkunn en þar er nefnt 

að til að bæta gott kerfi megi hækka lífeyristökualdur eftir því 

sem lífslíkur halda áfram að aukast.

Rökræðufundur vegna  
stefnumótunar ASÍ um lífeyrismál  
3.-4. mars 2022 á Selfossi
Í inngangi kynningarrits vegna fundarins er sagt „Tilgangur 

rökræðufunda er ekki að ná einni sameiginlegri niðurstöðu, 

fundurinn er ekki ályktunarbær og getur ekki breytt stefnu 

ASÍ. Umfjöllun á fundinum getur hins vegar orðið grundvöllur 

að frekari stefnumótun sem gæti þá t.d. farið fram á þingi ASÍ 

haustið 2022.“

Unnið var í 8 manna hópum sem fengu fyrirfram ákveðnar 

spurningar til að svara.

Helstu spurningar sem voru lagðar fyrir þátttakendur 

voru:

• Tilgangur og nýting lífeyrissparnaðar 

• Lífeyristökualdur

• Fjárfestingastefna lífeyrisjóðanna

• Stjórnkerfi lífeyrisjóðanna

• Framtíð lífeyrissjóðakerfisins

Með hverri spurningu fylgdu margar undirspurningar sem 

þátttakendur urða að svara. Við hvert borð var ritari sem tók 

helstu niðurstöður saman og síðan er gert ráð fyrir að vinna 

úr þeim skjal sem hægt verður að nýta til stefnumótunar í 

lífeyrismálum.
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Heimir Bj. Janusarson

Við þessa breytingu bættust verkefni við og stóð nefndin fyrir 

málþingum í Covid hléum um neytendamál! Nefndin var í 

samstarfi við Neytendasamtökin og tókst það bærilega. 

Ástæða nafnbreytinga á nefndinni er helst sú að ábyrg neysla 

er eitt af lykilatriðum I umhverfismálum og í ljósi réttlátra 

umskipta bæði þegar talað er um umhverfismál og ekki síður 

um verðlagsmál. Það er einnig nauðsynlegt að gætt verði 

réttlætis við umskiptin í átt að bættum umhverfismálum og 

ekki síður um verðlag, sem við ætlum öll að standa vörð um. 

Ennfremur eru komnar í umferð allskonar 

umhverfismerkingar sem er mismikið mark takandi á. Þá 

reynir heldur betur á fræðslu og upplýsingagjöf. Tryggja þarf 

að það verði ekki bara lagður kostnaður á almenning, en svo 

fái fyrirtæki styrk til breytinga, sem eru nú ekki beint réttlát 

umskipti.

Við þessi miklu verkefni sem bíða 

verkalýðshreyfingarinnar og sérstaklega okkar í Samiðn eru 

áskoranir í endur og símenntamálum. Hraðar 

tæknibreytingar hafa gjörbreytt kröfum um fagþekkingu I 

bílgreinum líkt og í garðyrkju, hjá hársnyrtifólki og 

snyrtigreinar hafa tekið stór skref til umhverfis og 

vinnuverndarmála með breyttum efnum. Við sjáum að sífellt 

eru gerðar  meiri kröfur um allrahanda umhverfisvottanir. 

Þetta á sértaklega við í byggingageiranum, sem skilur eftir 

einna mesta kolefnasporið í okkar samfélagi. Þar koma líka 

til auknar kröfur kaupenda um gæði fasteigna með tilliti til 

heilsu fólks og umhverfis. Þessum jákæðu breytingum fylgja 

svo kröfur um breytta og aukna þekkingu allra, sveitarfélaga, 

hönnuða, byggingaverktaka og síðast en ekki síst þeirra 

starfsmanna sem framkvæma og vinna við byggingar. Þá 

reynir á að Samiðn standi sig vel í menntamálum 

iðnaðarfólks og sé virk í námsskrárgerð, byggi upp öflugt 

endurmenntunarkerfi og styrki félagsfólk til 

endurmenntunar.

Sama er hversu miklar hugsjónir stjórnmálafólk eða 

stjórnendur fyrirtækja hafa , ef starfsfólk er ekki haft með í 

ráðum og fær ekki nauðsynlega menntun eða hvatningu, þá 

nást þessar breytingar ekki í gegn! 

Það má bara ekki gerast, afkomendur okkar og náttúran 

eiga betra skilið.

Fulltrúi Samiðnar í Umhverfis-  
og neytenda nefnd ASÍ
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Það hefur aldrei verið meiri þörf fyrir símenntun og 

aðlögunarhæfni í starfi en nú. Iðnaður á heimsvísu gengur í 

gegnum stórstígar breytingar og framþróun í tækni. Í dag er 

nauðsynlegt að efla iðnmenntaða í að takast á á 

lausnamiðaðan hátt við fjórðu iðnbyltinguna og kröfur 

samtímans um aukna sjálfbærni og nýsköpun í atvinnulífinu.

Námsframboð og kennsluhættir hjá Iðunni fræðslusetri 

tekur í dag mið af þeirri framtíðarhæfni sem þörf er á. Við 

höfum víkkað námsframboðið og aukið aðgengi allra að 

námi. Hlaðvörp, pistlar, kennslumyndskeið, fyrirlestrar og 

sérsniðin fyrirtækjanámskeið skipa meiri sess en áður.

Hjá Iðunni fræðslusetri verður til framtíðar lögð 

höfuðáhersla á sjálfbærni og nýsköpun í fræðslustarfi.

Þetta er miklvægt því í íslenskum iðnaði starfa um fjörutíu 

þúsund manns sem leggja til eina af hverjum fjórum krónum í 

verðmætasköpun íslensks samfélags. Fram undan eru 

krefjandi verkefni sem snúa að menntun og símenntun í iðn- 

og verkgreinum. Í fyrsta lagi er áríðandi að fjölga mjög hratt 

iðnmenntuðum á vinnumarkaði. Í öðru lagi þarf efla 

menntaúrræði til iðnmenntaðra og þá sérstaklega að auka 

stafræna hæfni þeirra og getu þeirra til nýsköpunar.

 

Nemastofa atvinnulífsins
Til þess að mæta þörfum á auknu vinnuafli þarf að hraða 

uppbyggingu iðn- og verknáms, bæta aðbúnað nemenda, 

tryggja námsframgang og fjölga tækifærum þeirra að námi 

loknu.

Það er mikilvægt að styrkja samtal atvinnulífs og 

skólasamfélagsins um leiðir til að bæta aðbúnað nemenda og 

tryggja framgang þeirra í námi. Þann 5. apríl sl. undirrituðu 

þau Ásmundur Einar Daðason mennta- og 

barnamálaráðherra, Hildur Elín Vignir framkvæmdastjóri 

Iðunnar fræðsluseturs og Þór Pálsson framkvæmdastjóri Raf

menntar samkomulag um sérstakt átaksverkefni sem miðar 

m.a. að því að fjölga fyrirtækjum á birtingaskrá.

Nemastofa atvinnulífsins er samstarfsvettvangur samtaka 

í atvinnulífi um bætt vinnustaðanám og fjölgun faglærðs 

starfsfólks. Markmið félagsins er m.a. að  fjölga fyrirtækjum 

og iðnmeisturum sem taka nema á 

vinnustaðanámssamning.  Aðstoða fyrirtæki og iðnmeistara 

við að halda uppi gæðum vinnustaðanáms og markvissri 

kennslu og þjálfun iðnnema á vinnustað. Nemastofa tekur 

einnig þátt í að kynna iðn- og starfsnám á víðum grunni. 

Aukin lífsgæði 
iðnmenntaðra 
Eftir Kristjönu Guðbrandsdóttur 
Iðunni fræðslusetri 
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Með tilkomu Nemastofu atvinnulífsins eykst yfirsýn yfir 

fjölda nemenda í vinnustaðanámi auk þess sem aðgengi 

nemenda að starfsnámi verður bætt og einfaldað.

Árlega veitir Nemastofa atvinnulífsins fyrirtækjum hvatnin

gaverðlaun sem hafa náð góðum árangri í þjálfun og kennslu 

nema á vinnustað. Fyrirtækin sem hlutu hvatningarverðlaun 

árið 2022 voru; Gullsmíða- og skartgripaverslunin Tímadjásn, 

bílaumboðið BL og TG raf

Sjá nánar á vef Nemastofu atvinnulífsins. www.nemastofa.is.

Aukið framboð á raunfærnimati
Hjá IÐUNNI fræðslusetri hefur verið lögð mikil áhersla á aukið 

framboð á raunfærnimati. Raunfærnimat er leið til að meta til 

náms þá færni og þekkingu sem öðlast má á vinnumarkaði. 

Matið getur mögulega stytt nám og verið hvatning til að ljúka 

því.

Skilyrði fyrir þátttöku í raunfærnimati eru 23 ára aldur og 3 

ára staðfest starfsreynsla í viðkomandi grein. Þessi leið hefur 

skilað góðum árangri þar sem margir þátttakendur raunfærni

matsins hafa haldið áfram námi og lokið sveinsprófi að loknu 

matinu. 

Raunfærnimat er unnið í samstarfi við Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins og er gengið út frá að eðlilegt sé að meta færni 

sem til staðar er óháð því hvernig hennar hefur verið aflað. 

Mat á raunfærni byggir á þeirri hugmynd að nám sé verðmætt 

og að það sé skjalfest óháð því hvar þess hefur verið aflað. 

Við hjá Iðunni fræðslusetri munum halda áfram á 

stafrænni vegferð og auka við þjónustu félagsmanna til þess 

að styrkleikar þeirra fái betur notið sín. Við viljum efla 

kennslutækni, styðja við sjálfbærnimarkmið í íslensku 

samfélagi og innleiða menningu nýsköpunar í öllu námi. Við 

erum sannfærð um að stefna okkar verður til þess að auka 

lífsgæði og möguleika iðnmenntaðra í íslensku atvinnulífi. 
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Alls tóku 88 manns þátt í frábæru golfmóti sem iðnfélögin héldu fyrir sína félagsmenn hjá 

Golfklúbbi Akureyrar að Jaðri. Voru þátttakendur víðsvegar af landinu og menn almennt 

mjög ánægðir með þetta skemmtilega mót. Umsjón mótsins var undir FMA og 

Rafiðnaðarsambandsins í þetta sinn. Leikið var í tveggja manna texas fyrirkomulagi þar 

sem betri bolti var valinn. Nándarverðlaun voru fyrir högg á öllum par 3 holum og 3 högg á 

15. braut. Einnig voru mörg úrdráttarverðlaun og teiggjafir til félagsmanna og matur að 

loknu móti.

Mótið tókst vel í alla staði og rætt var að halda mótið sitthvort árið en við höfum fengið 

talsvert af beiðnum að halda það áfram á Akureyri. Golfráðið hefur ekki fundað enn.

Golfmót iðnfélaganna var haldið 
laugardaginn 11. september  
á golfvelli Jaðars á Akureyri
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Covid hafði gífurlega mikil áhrif á erlent 

samstarf Samiðnar á síðustu árum. 

Samiðn á aðild að sex erlendum 

samböndum, tveimur norrænum , 

tveimur evrópskum og tveimur 

alþjóðlegum.

Dregið hefur úr þátttöku Samiðnar í 

erlendu samstarfi vegna covid og mikils 

kostnaðar. Þátttakan tengist fyrst og 

fremst stjórnarsetu í IN og EBFT og 

heimsóknum til einstakra sambanda í 

tengslum við þing þeirra og ársfundi. 

Samiðn hefur ekki tekið virkan þátt í 

starfi alþjóðasambandanna, nema þá 

með einstökum fjarfundum, má því 

segja að hún sé fyrst og fremst táknræn 

með greiðslu skatta til þeirra. Það sama 

má segja um þátttöku í 

Evrópusambandi byggingamanna EBTF.

Hilmar Harðarson er fulltrúi 

Samiðnar í IndustriAll Europes 

(Evrópusambandi málmiðnaðarmanna) 

og á sæti í sambandsstjórn ásamt 

fulltrúa frá VM. Samkomulag er milli 

Samiðnar og VM um að fulltrúi VM sinni 

daglegu samskiptum við IndustriAll 

Europes en Samiðn IN. Nordiska 

Byggnads- och Träarbetarefederationen 

NBTF þar sem stjórnarseta skiptist á 

milli Samiðnar og RSÍ. Þá er Hilmar 

Harðarson, formaður Samiðnar fulltrúi 

sambandsins í stjórn IN og hefur hann 

borið þungann af því starfi. Haldnir eru 

tveir reglulegir stjórnarfundir ári á auk 

ársfundar sem haldinn er í löndunum til 

skiptis.

Færeyjar
Samiðn hélt til Færeyjar í lok árs 2021 

og hélt þar miðstjórnarfund. Í þeirri 

heímsókn var m.a. farið í heimsókn til 

Føroya Handverkarafelag, Vinnuhúsið, 

Glasir, sem er stærsti iðnskóli Færeyja 

og loks Bakkafrost. Mikil ánægja var 

með ferðina á meðal miðstjórnar 

Samiðnar og frænda okkar í Færeyjum.

Erlenda samstarfið



Eins og með erlent samstarf hafði Covid mikið 

áhrif á íslenskt samstarf Samiðnar, sér í lagi 

ferðalög formanns og framkvæmdastjóra til 

aðildarfélaga og deilda á landsbyggðinni. 

Farið var þó til Ísafjarðar í heimsókn, þar 

sem Félag Járniðnaðarmanna á Ísafirði, 

Verkalýðsfélags Vestfirðinga og ýmissa 

fyrirtækja þar í bæ var heimsótt. Þá fór 

formaður Samiðnar og framkvæmdarstjóri til 

Sauðárkróks vegna aðalfundar Iðnsveinafélags 

Skagafjarðar. Báðar þessar heimsóknir tókust 

mjög vel og vonandi verður hægt á næstu 

misserum að stórauka samstarfið eftir covid.

Íslenskt samstarf
Nýkjörinni stjórn Iðnsveinafélags Skagafjarðar 2021 ásamt Formanni Samiðnar og framkvæmdastjóra Samiðnar.
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Ársreikningur 
Samiðn, sambands 
iðnfélaga 2021
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