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bls. 2

Áfangi í þróun 
íbúalýðræðis?

Umfjöllun um
nýafstaðið 

Iðnþing 2007

bls. 13 bls. 16 

Marorka hlýtur 
vaxtarsprotann

bls. 14 

Samskipti fjárfesta 
og frumkvöðla

Helgi Magnússon sagði í fyrstu ræðu 
sinni á Iðnþingi, sem formaður Sam

taka iðnaðarins, að til þess að tryggja 
farsæld til framtíðar þyrftum við stöðug
leika, áframhaldandi hagvöxt, bærilega 
sátt um nýtingu og verndun náttúruauð
linda, skilning á mikilvægi verðmætasköp
unar í atvinnulífinu og að auka jafnvægi 
milli peningahyggju og velferðar. 

Iðnþing var fjölsótt og vakti efni þess 
verðskuldaða athygli fjölmiðla. Nú var 
þingið haldið á Grand Hótel Reykjavík og 
var með nokkru öðru sniði en verið hef
ur. Svo vel þótti takast að víst er að hald
ið verður áfram á sömu braut að ári.

Fjölbreyttar raddir
Allir sem fram komu á Iðnþingi fjölluðu 
um farsæld til framtíðar, hver frá sínum 
sjónarhóli. Auk Helga voru þrír aðalræðu
menn þeir Jón Sigurðsson, iðnaðarráð
herra, Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri 
Landsbankans, Víglundur Þorsteinsson, 
stjórnarformaður BM Vallár ehf. og Þor
steinn Pálsson, ritstjóri Fréttblaðsins. 
Auk þeirra voru flutt stutt viðtöl við 13 
viðmælendur úr ýmsum áttum. Með 
þeim hætti  tókst að ná fram skemmti
legri fjölbreytni og viðhorfum á skömm
um tíma. Drepið var á fjölmarga þætti 
sem geta skipt sköpum þegar metið er 
hvort farsæld verði hér á landi þegar 
horft er til framtíðar.

bls. 17 bls. 12 bls. 9 bls. 3-8 

Farsæld til 
framtíðar á 
Iðnþingi

Bjartsýni
Óhætt er að fullyrða að í máli allra hafi 
komið fram bjartsýni. Tækifærin eru fyrir 
hendi en það er ekki sama hvernig á mál
um verður haldið. Rauður þráður var í 
máli manna um stöðugleika, menntun, 
nýsköpun og skynsamlega nýtingu nátt
úruauðlinda.

Iðnþingi lauk svo með árshófi Samtaka 
iðnaðarins um kvöldið þar sem félags
menn og gestir þeirra skemmtu sér sam
an og stigu dans fram á rauða nótt. 
Veislustjóri var Anna María Jónsdóttir en 
Halldór Einarsson flutti ræðu undir borð
haldi við góðar undirtektir gesta.

Stækkun álversins í Straumsvík naumlega hafnað

Atkvæðagreiðsla um stækkun álversins í Straumsvík fór fram 31. mars. 
Niðurstaðan er sú að nei sögðu 6.382 (50,3%) en já sögðu 6.294 (49,7%).  
Munurinn er 88 atkvæði. Hafnfirðingar hafa með ótrúlega naumum 
meirihluta hafnað stækkun stærsta iðnfyrirtækis í bænum.  
Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í Hafnarfirði segir atkvæðagreiðsluna 
„Mikilvægan áfanga í þróun íbúalýðræðis.“  Það er ástæða til að velta fyrir 
sér hver verður næsti áfangi í þróun íbúalýðræðis. Stóra spurningin hér 
hlýtur að vera sú hvort og við hvaða aðstæður slíkum íbúakosningum verður 
framvegis beitt í tengslum við uppbyggingu atvinnurekstrar í tíma og ótíma? 
Verða slíkar íbúakosningar teknar upp í öðrum sveitarfélögum eða 
einskorðaðar við Hafnarfjörð? 

Sjá nánar leiðara á næstu síðu. 
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VSK málið      
verður leyst
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Að lokinni atkvæðagreiðslu um stækkun álvers

ins í Straumsvík er rétt að staldra við og skoða 

niðurstöðuna.  

88 atkvæði
Niðurstaðan er sú að nei sögðu 6.382 (50,3%) en já sögðu 
6.294 (49,7%).  Munurinn er 88 atkvæði. Niðurstaðan er sú 
að íbúar Hafnarfjarðar eru klofnir í tvær hnífjafnar fylkingar.  
Hafnfirðingar hafa með ótrúlega naumum meirihluta hafnað 
stækkun stærsta iðnfyrirtækis í bænum og þar með stytt 
líftíma þess til muna.  

Afturvirk og íþyngjandi aðgerð
Sá, sem þetta skrifar, hefur fyrir löngu lýst efasemdum um 
þá aðferð bæjarstjórnar í Hafnarfirði að setja stækkun ál
versins í atkvæðagreiðslu.  Ástæðan er m.a. sú að  engar 
reglur eru til um slíka atkvæðagreiðslu. Hún er þar að auki í 
þessu tilviki afturvirk íþyngjandi aðgerð sem beinist að til
teknu fyrirtæki.  Bæjaryfirvöld hafa unnið með Alcan í mörg 
ár að stækkun álversins og seldu því lóð  fyrir fjórum árum 
að undangengnu umhverfismati. Starfsleyfi var gefið út fyrir 
tveim árum og orkukaupasamningar gerðir við Landsvirkjun 
og Orkuveitu Reykjavíkur í fyrra. Það er ekki fyrr en 23. 
janúar 2007 sem formleg tillaga um almenna atkvæða
greiðslu er lögð fram í bæjarráði Hafnarfjarðar. Fyrirtækið 
hefur lagt í kostnað sem nemur hundruðum milljóna  vegna 
fyrirhugaðrar stækkunar og þarf auk þess að bera kostnað af 
því að kynna eigin málstað og standa í kosningabaráttu upp 
á líf og dauða. Það verður fróðlegt að sjá hvort fyrirtækið 
lætur nú reyna á réttarstöðu sína gagnvart Hafnarfjarðarbæ.

Margir skaðast en hver hagnast?
Það er alveg ljóst að allt þetta ferli hefur stórskaðað Alcan í 
Straumsvík.  Fyrirtækið hefur eytt stórfé í að undirbúa stækk
un sem nú er felld með naumum meirihluta. Þessi niðurstaða 
skaðar starfsmenn álversins og fjölskyldur þeirra og setur at
vinnuöryggi þeirra í uppnám. Sama er að segja um fjölmarga 
undirverktaka og birgja álversins, sem verða af viðskiptum 
sem nema hundruðum milljóna króna á ári hverju.

Verst fyrir Hafnarfjarðarbæ 
Öllum má nú vera ljóst að fyrirtæki, sem eru með atvinnu
rekstur í Hafnarfirði eða íhuga að starfa þar, geta  búist við 
hverju sem er úr þeirri átt.  Svo mikið er víst að þessi með
höndlun á atvinnufyrirtæki er fáheyrð og ekki til þess fallin 
að laða atvinnurekstur til Hafnarfjarðar.  Bæjarfélagið verður 
um ókomin ár af skatttekjum sem nema hundruðum milljóna 
á ári frá fyrirtækinu, starfsmönnum þess og undirverktökum.  

Sveinn Hannesson
framkvæmdastjóri SI

Að auki þarf Hafnarfjarðarbær að leggja í verulegan kostnað 
vegna umsaminna raflínulagna í jörð þó að ekki verði af 
stækkun.  

Engin skoðun á eigin tillögum
Undarlegast af öllu er að meirihluti bæjarstjórnar í Hafnarfirði 
lét ekki og hefur enn ekki látið uppi neina skoðun á eigin 
samningagerð og skipulagstillögum. Það er lágmarkskrafa til 
kjörinna fulltrúa að þeir standi eða falli með eigin tillögum, 
jafnvel þótt þeir kjósi að leggja þær tillögur í dóm kjósenda. 

Umhverfismálin
Allir, sem hafa kynnt sér staðreyndir um umhverfisáhrif frá 
stækkuðu álveri í Straumsvík, vita og viðurkenna að lífi og 
heilsu Hafnfirðinga er á engan hátt stefnt í hættu með rekstri 
álversins í Straumsvík hvort sem það verður stækkað eða 
ekki. Niðurstaðan úr atkvæðagreiðslunni 31. mars breytir þar 
engu um.

Svo eru þeir sem hugsa um umhverfismálin hnattrænt. 
Margir þeir, sem hafa áhyggjur af umhverfismálum og gróður
húsaáhrifum heimsins, eru heiðarlegt fólk sem vill láta gott 
af sér leiða. Það er hins vegar mikil sjálfsblekking að trúa því 
að með því að stöðva stækkun álversins í Straumsvík sé dreg
ið úr gróðurhúsaáhrifum í heiminum.  Allar horfur eru á að 
virkjanir í neðri hluta Þjórsár verði byggðar og raforkan not
uð til álframleiðslu annars staðar, sennilega í Helguvík. Þar 
þarf enga atkvæðagreiðslu. Niðurstaðan í Hafnarfirði mun 
heldur ekki stöðva eða slá á frest öðrum áformum um orku
frekan iðnað.  Sennilega þvert á móti. Jafnvel þótt  umhverfis
 verndarsinnum tækist að stöðva frekari uppbyggingu hér
lendis og koma álframleiðslunni til annarra landa eru sterkar 
líkur á að hnattrænu áhrifin yrðu neikvæð.  Það er nefnilega 
óvíða í heiminum hægt að framleiða ál með minni umhverfis
áhrifum en einmitt hér.

Áfangi í þróun íbúalýðræðis?
Að lokum: Það eru hreinustu öfugmæli þegar bæjarstjórnar 
meirihlutanum í Hafnarfirði er hrósað fyrir það hugrekki að 
setja stækkun álversins í atkvæðagreiðslu rétt í þann mund 
sem framkvæmdir ættu að vera að  hefjast.  Það eru enn 
meiri öfugmæli þegar bæjarstjórinn kallar niðurstöðuna: 
„Mikilvægan áfanga í þróun íbúalýðræðis.“  Það er ástæða til 
að velta fyrir sér hver verður næsti áfangi í þróun íbúalýðræð
is í Hafnarfirði. Hann hlýtur því að gefa út yfirlýsingu um það 
hvernig hann hyggst beita slíkri atkvæðagreiðslu í tengslum 
við uppbyggingu atvinnurekstrar í Hafnarfirði.  Sá, sem verð
ur næstur, þarf að vita í tæka tíð að hverju hann gengur.

Áfangi í þróun 
íbúalýðræðis?
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stjórninni, Aðalheiður Héðinsdóttir, Loftur 
Árnason og Sigurður Bragi Guðmunds
son, sem öll gáfu kost á sér til endur
kjörs. Fyrir í stjórninni voru Anna María 
Jónsdóttir, Ingvar Kristinsson og Þor
steinn Víglundsson.

Þeir fimm, sem næstir því voru að ná 
kjöri til stjórnar, taka sæti í ráðgjafaráði. 
Það voru þeir Bolli Árnason, Hilmar V. 
Pétursson, Sveinbjörn Hjálmarsson og 
Vigfús Kr. Hjartarson.

Kosningaþátttaka var að vanda mjög 
góð eða 77% en kosningin er póstkosn
ing sem fer fram dagana fyrir Iðnþing og 
eru atkvæði félagsmanna í samræmi við 
greidd félagsgjöld.
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Helgi Magnússon var endur

kjörinn formaður Samtaka 

iðnaðarins með 98% atkvæða 

en formaður er kosinn til árs í 

senn. Helgi er því að hefja annað 

kjörtímabil sitt  sem formaður.

Hörður Arnarson, varformaður og for
stjóri Marels hf. gekk úr stjórninni. Sam
kvæmt lögum SI getur stjórnarmaður 
ekki setið lengur en sex ár samfleytt og 
var Hörður því ekki lengur kjörgengur.

Helmingur stjórnar er kosinn á hverju 
ári til tveggja ára í senn. Að þessu sinni 
náðu kjöri þau Tómas Már Sigurðsson, 
forstjóri Alcoa Fjarðaáls sf., sem er nýr í Nýr stjórnar

maður í SI
Ályktun Iðnþings - 16. mars 

Hagvöxtur á Íslandi verður í framtíð
inni drifinn áfram af fyrirtækjum sem 
reiða sig á vel menntað starfsfólk, ekki 
síst í iðn og tæknigreinum. Efla verður 
raungreinakennslu á öllum skólastigum 
og bæta árangur nemenda. Mannauð 
fyrirtækja þarf að efla með öllum ráð
um, ekki síst í gegnum menntakerfið 
sem er meginuppspretta þess auðs. 
Auka verður þátt atvinnulífsins í stjórn
un skóla sem sinna þörfum þess fyrir 
menntaða starfsmenn. Í því felst sam
eiginlegur ávinningur stjórnvalda, at
vinnulífs, skóla og nemenda og þess 
vegan koma Samtök iðnaðarins að 
rekstri skóla. Það er fagnaðarefni að 
menntamálaráðherra ætlar að leggja 
hönd á plóg við sameiningu Iðnskólans 
í Reykjavík og Fjöltækniskólans. Sam
tök iðnaðarins sýna vilja sinn í verki 
og hafa ákveðið að verja verulegum 
fjárhæðum til þessa málaflokks.

 
Íslensk viðskiptabankaþjónusta ein
kennist af fákeppni. Vaxtamunur, há 
lántökugjöld og uppgreiðslugjöld eru 
skýr merki um það. Viðskiptavinir 
bankanna geta ekki óhindrað flutt við
skipti sín til þeirra sem bjóða bestu 
kjörin. Ein ástæða þess er stimpilgjald
ið en það dregur verulega úr sam
keppni. Stimpilgjaldið hefur æ minna 
gildi sem tekjustofn fyrir ríkissjóð en 
skaðsemi gjaldsins fer vaxandi. Til að 

ýta undir heilbrigða samkeppni bank
anna og tryggja betur samkeppnis
hæfni íslensks atvinnulífs er nauðsyn
legt að afnema stimpilgjaldið. 

Skapa verður sátt um skynsamlega 
nýtingu náttúruauðlinda og ná jafn
vægi milli verndar og nýtingar. Of 
langt er að bíða til ársins 2010 eftir 
nýtingar og verndaráætlun, eyða þarf 
óvissu sem nú ríkir bæði um verndun 
landsvæða og stöðu þeirra sem hyggja 
á nýtingu auðlinda. Þær ber m.a. að 
nýta til þess að skapa störf og útflutn
ingsverðmæti. Gæta verður sanngirni 
gagnvart fyrirtækjum sem þegar eru 
starfandi. Eðlilegt er að stjórnvöld setji 
reglur og ramma um nýtingu auðlinda 
en fyrirtæki í einkaeigu nýti en greiði 
fyrir. Auðlindagjald renni í sjóð m.a. til 
eflingar rannsókna og nýsköpunar í 
atvinnulífinu. 

Samtök iðnaðarins krefjast þess að 
Alþingi, sem kjörið verður í vor og 
næsta ríkisstjórn, taki aðild Íslands að 
Evrópusambandinu til alvarlegrar skoð
unar og komist að niðurstöðu á kjör
tímabilinu. Ná þarf sem víðtækastri 
samstöðu meðal stjórnmálaflokka, 
samtaka atvinnurekenda og launþega 
um stefnu þjóðarinnar í Evrópumálum.

Helgi áfram formaður  
en Hörður hættir

Tómas Már Sigurðsson hefur gegnt 
starfi forstjóra Alcoa á Íslandi síðan í 
byrjun árs 2004. Þar áður starfaði 
hann hjá Norðuráli sem framkvæmda
stjóri tækni og umhverfissviðs frá 
1997. Milli áranna 1995 og 1997 
starfaði Tómas Már hjá Hönnun hf., 
aðallega við framkvæmd umhverfis
mats og skipulagningu framkvæmda. 
Þar áður var hann verkfræðingur hjá 
Vegagerðinni.

Tómas lauk prófi í byggingaverk
fræði frá Háskóla Íslands og meistara
gráðu í skipulagsverkfræði frá 
Cornell háskóla í Ithaca í Bandaríkj
unum árið 1995.  Samhliða störfum 
sínum hjá Hönnun hf. og Norðuráli 
hefur hann stundað kennslu bæði við 
verkfræðideild Háskóla Íslands og  
Viðskiptaháskólanum að Bifröst.

Tómas Már er fæddur 1. febrúar 
1968. Hann er giftur Ólöfu Nordal 
lögfræðingi og þau eiga 4 börn.

Tómas Már 

Sigurðsson, 

forstjóri Alcoa 

á Íslandi
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Helgi sagði m.a. að við gætum vænst 
áframhaldandi góðs árangurs og 

farsældar til framtíðar en til að svo megi 
verða þurfi margt að ganga upp. Sigla 
þurfi gegnum næstu ár án stórra áfalla í 
efnahagsstjórn og stjórnmálum bæði hér 
heima og erlendis. Við þurfum stöðug
leika, áframhaldandi hagvöxt, bærilega 
sátt um nýtingu og verndun náttúruauð
linda og skilning á mikilvægi verðmæta
sköpunar í atvinnulífinu. Þá þurfi að auka 
jafnvægið milli peningahyggju og velferð
ar og meiri umræðu og sátt um hvernig 
þjóðfélag við viljum og hvernig eigi að 
skapa verðmæti til að geta orðið við 
þeim kröfum.

Verða fyrirtæki kosin burt?
Helgi sagði að verði farið út á þá braut 
að kjósa fyrirtæki burt getum við varla 
vænst þess að hér verði fyrirmyndarþjóð
félag að því er varðar opinbera þjónustu. 
Hugmyndir um að hrekja arðsöm fyrir
tæki á brott séu nýjar hér á landi. Ástæð
an sé augljós. Það sé vegna þess að nú 
er ekkert atvinnuleysi og velmegun með 
mesta móti. Við slíkar aðstæður virðist 
ýmsir gleyma hvernig verðmætasköpun í 
þjóðfélaginu byrjar. Hún byrji í atvinnulíf
inu. Verði sú stefna ofan á að draga úr 
kröfum sé væntanlega ekki eins brýnt að 
nýta auðlindir okkar til tekjuöflunar en 
Helga finnst ósennilegt að Íslendingar 
séu reiðubúnir að fórna kjörum með 
minni verðmætasköpun.

Megináhersla á menntun
Með áhrifum EESsamningsins og einkum 
með einkavæðingu bankanna hafi komist 
meiri hreyfing á viðskiptalífið en áður 
hafi gerst. Helgi telur að landnám Íslend
inga erlendis muni halda áfram, öllu ís
lenska atvinnulífinu til hagsbóta. Smá
þjóðin hafi sýnt að hún getur þetta. 
Minnimáttarkenndin hafi breyst í sjálfs
traust og þreifingar hafi breyst í öguð 
vinnubrögð og fumlausa fagmennsku. 
Um orkunýtingu og útflutning þekkingar 
á þeim vettvangi gildi að til að ná víðtæk
um árangri þurfi að hafa markaða stefnu 
um nýtingu auðlinda og hafa mikinn 
metnað varðandi eflingu þekkingar og 
menntunar í landinu á öllum sviðum.

Stakkaskipti á skömmum tíma
Helgi sagði að atvinnulífið hér á landi 

hefði tekið stakkaskiptum á skömmum 
tíma. Á  nokkrum árum hefði fjölbreytni 
atvinnulífsins aukist til muna og stoðirnar 
séu nú miklu fleiri en áður var. Fyrir ára
tug hefði sjávarútvegur skipt þjóðina 
nánast öllu. Nú skipti hann áfram miklu 
máli og sé ein af stoðunum en ekki eina 
meginstoðin. Við hlið hans hafi komið 
vaxandi iðnaður, þ.m.t. hátækniiðnaður 
og stóriðja, stóraukin ferðaþjónusta og 
ört vaxandi fjármálastarfsemi sem hafi 
vaxið hraðar og af meira afli en nokkur 
þorði að spá fyrir nokkrum árum. Sjálfs
traust atvinnulífsins hafi vaxið en auk 
þess hafi frelsi leyst afl og orku úr 
læðingi.

Auðlindanýting og náttúruvernd
Að undanförnu hafi Samtök iðnaðarins 
litið á það sem meginviðfangsefni að 
móta stefnu í nýtingu auðlinda og nátt
úruvernd. Helgi telur of langt að bíða til 
ársins 2010 eftir nýtingar og verndar
áætlun. henni þurfi að ljúka mun fyrr og 
eyða þeirri óvissu sem nú ríki bæði um 
verndun landssvæða og stöðu þeirra sem 
hyggja á nýtingu auðlinda. Eðlilegt sé að 
stjórnvöld setji reglur og ramma um nýt
ingu orkulinda en fyrirtæki í einkaeigu 
sjái um að beisla þær og greiði fyrir nýt
ingu. Þá hafi Samtök iðnaðarins tekið 
undir þá hugmynd að stofnaður verði 
íslenskur auðlindasjóður sem eignist allar 
nýtanlegar náttúruauðlindir Íslendinga og 
á nýliðnu Sprotaþingi hafi Jón Sigurðs
son, iðnaðarráðherra tekið undir hug
myndir um stofnun auðlindasjóðs.

Evran á leið inn bakdyramegin
Að mati Helga er kominn tími til að Ís
lendingar fái botn í áralanga umræðu um 
hvort við sækjumst eftir aðild að ESB og 
tökum upp evru eða siglum okkar sjó um 
alllanga framtíð með íslensku krónuna 
sem framtíðargjaldmiðil. Umræðan hér á 
landi hafi verið gersamlega óviðunandi 
og ekki farið fram með neinni yfirvegun 
og skynsemi. Stærri fyrirtæki séu smám 
saman að segja skilið við krónuna með 
því að færa fjármál sín yfir í erlenda 
mynt og skrá hlutabréf sín í erlendri 
mynt. Þetta hafi verið orðað þannig að 
evran sé að koma inn bakdyramegin. Allt 
sé þetta spurning um tíma en SI líta svo 
á að þessi mál eigi að leiða til lykta á 
næsta kjörtímabili. 

Auka þarf jafnvægið milli 
peningahyggju og velferðar
Úr ræðu Helga Magnússonar, formanns SI, á Iðnþingi

Hvað þarf til að njóta áframhaldandi 
velgengni? 
Undir lok ræðu sinnar nefni Helgi ýmis 
atriði sem hann taldi að þyrftu að ganga 
upp til að við getum vænst áframhald
andi velgengni næstu 1015 ár. „Slíkt 
krefst  stöðugleika og friðar á vinnumark
aði og vaxtastigið verður að fara hratt 
niður. Það þarf festu í landstjórninni og 
viðundandi sátt að nást um stefnu í 
auðlindanýtingu og náttúruvernd. Við 
þurfum að skilja mikilvægi mannauðs og 
menntunar ef við ætlum ekki að verða 
undir í harðri samkeppni nútímans og 
komast þarf að niðurstöðu í Evrópumál
um. Síðast en ekki síst þurfum við að 
tileinka okkur rétta hugarfarið og gleyma 
ekki grundvallaratriðum sem felast m.a. í 
að auka jafnvægi peningahyggju og vel
ferðar til að ná aukinni sátt í hinu dverg
smáa samfélagi okkar."

Sjá nánar á www.si.is
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Málefni umhverfisins og vernd þess 
vega þyngst
Vegna minnkandi beinna ríkisafskipta 
hefði hlutverk ríkisvaldsins orðið veiga
meira í skilgreiningu á ytri rammaskil
yrðum og þar vægju málefni umhverfis
ins og vernd þess þyngst. Í samræmi við 
það hefði nýlega verið lagt fyrir Alþingi 
frumvarp til laga um meginreglur um
hverfisréttar en markmið laganna væri 
að stuðla að sjálfbærri þróun, sjálfbærri 
nýtingu umhverfis og samþættingu um
hverfissjónarmiða við önnur sjónarmið 
með hag núlifandi og komandi kynslóða 
að leiðarljósi.

Hin væntanlegu lög muni tengjast 
öðrum lögum sem eru til umfjöllunar um 
samræmda heildaráætlun um nýtingu 
auðlinda og verndun umhverfis en hún á 
að taka gildi árið 2010. Í þessum áfanga 
sé einkum lögð áhersla á háhitasvæðin 
með hliðsjón af vinnslu og verndunar
sjónarmiðum. Þær breytingar muni leiða 
til þess að í framtíðinni verði gerðar rík
ari kröfur til umhverfismálaframkvæmda 
og þar muni ákvörðunartaka heima
manna mjög mótast af umhverfismálum 
og samfélagslegum áhrifaþáttum.     

Undirbúningur hafinn að 
Vísindagörðum HÍ í Vatnsmýri 
Þá vék ráðherra að Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands sem, með tillögum ráðuneytisins, 
muni stíga sitt fyrsta skref í að taka þátt 
í uppbyggingu öflugs vísinda og tækni
samfélags í Vatnsmýrinni. Þá væri vel á 
veg kominn undirbúningur fyrir Vísinda
garða  Háskóla Íslands í Vatnsmýrinni og 
áætlað að framkvæmdir hefjist síðar á 
þessu ári. Iðnaðaráðuneytið sjái fyrir sér 
að samfélagið í Vatnsmýrinni verði upp
spretta nýrrar þekkingar sem muni gagn

Harðnandi samkeppni krefst nýrrar þekkingar
Úr ræðu Jóns Sigurðssonar, iðnaðarráðherra, á Iðnþingi

ast fjölþættri annarri starfsemi um allt 
land. Þar verði frjór vettvangur samstarfs 
háskóla, sprotafyrirtækja nýsköpunar og 
hátæknifyrirtækja rannsóknastofnana og 
fleiri skyldra aðila.

Aukin framlög til Tækniþróunarsjóðs 
Þá sagðist ráðherra hafa ákveðið að 
beita sér fyrir því að framlög til Tækniþró
unarsjóðs yrðu aukin. Til grundvallar 
þeirri ákvörðun lægi m.a. skilningur á 
mikilvægi þess að nýsköpun atvinnu
lífsins þyrfti að vega þyngra í atvinnupóli
tískri umfjöllun en verið hefði. Hann teldi 
ekki ofmælt að framlög til Tækniþró
unarsjóðs yrðu tvöfölduð á næstu fjórum 
árum og yrðu einn milljarður árið 2012.

Harðnandi samkeppni krefst nýrrar 
þekkingar
Iðnaðarráðherra sagði ennfremur að 
menntun iðnaðarmanna hefði ætíð verið 
ofarlega á baugi meðal félagsmanna 
Samtaka iðnaðarins. Nýsköpun atvinnu
lífsins byggðist umfram annað á mennt
un á öllum skólastigum og þessir tveir 
málaflokkar væru báðir til umfjöllunar 
hér á Iðnþingi. Tækifæri til menntunar 
væru nú fleiri og fjölbreyttari en nokkru 
sinni fyrr og skólakerfið hefði tekið mikl
um stakkaskiptum síðustu áratugi. Ís
lensk fyrirtæki stæðu nú frammi fyrir 
stöðugt harðnandi samkeppni en hún 
krefðist nýrrar þekkingar og hugsunar.

Sjá nánar á www.si.is

Jón Sigurðsson sagði m.a. að yfirskrift 
Iðnþings „Farsæld til framtíðar“ lýsti 

frábærum árangri íslensku þjóðarinnar á 
sviði efnahagsmála og félagslegra um
bóta. Þetta endurspeglaðist einna skýrast 
í ráðstöfunartekjum þjóðarinnar sem 
hefðu vaxið árlega um 4,5% en það væri 
mun meira en víðast í samkeppnislönd
unum. Sá góði árangur væri engin til
viljun heldur fyrst og fremst afrakstur 
ótalmargra endurbóta við að bæta um
hverfi atvinnulífsins með einkavæðingu 
ríkisfyrirtækja, umbótum í skattamálum 
og almennri opnun efnahagslífsins  í takt   
við alþjóðlega þróun. 
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Þorsteinn sagði m.a. að gegnum tíðina 
hefði vafist fyrir ýmsum að finna rök

rétt tengsl milli veru Íslands í samfélagi 
þjóða og farsældar fjallkonunnar og 
hennar fólks. Það væri þá helst að þeir 
hinir sömu sæju þau tengsl með öfugum 
formerkjum.  Því óháðara, sem Ísland 
væri öðrum, þeim mun meiri líkur ættu 
að vera á farsælli framtíð, frá þeim kög
unarhóli séð.

Einvera fjallkonunnar ekki kostur
Þegar ræða ætti fyrirbrigði eins og stöð
ugleika,  gengi og krónu yrði það ekki 
gert án tengsla við þann heim sem fjall
konan fríð tilheyrði. Einvera hennar væri 
ekki kostur í stöðu samtímans. Enn 
stæði eftir spurningin hvort of náin 
tengsl hennar við aðra í alþjóðlegri fjöl
skyldu fjallkonunnar gætu orðið henni til 
tjóns með einhverjum hætti eða gert 
framtíðarfarsæld hennar óvissa.

Krónan ein má sín lítils vegna smæðar 
sinnar og einangrunar
Fátt benti til að krónan gæti verið undir
staða varanlegs stöðugleika. Það væri 
ekki vegna þess að við hefðum hingað til 
hagað okkur óskynsamlega. Hitt réði 
meira þar um að við réðum ekki við utan
aðkomandi krafta sem líklegir væru til að 
valda stöðugum hræringum í svo litlu 
myntsamfélagi. Spurningin væri hvort 
meiri stöðugleiki væri ekki í framtíðinni 
mikilvægari út frá sjónarmiðum almennr
ar farsældar en það peningalega sjálf
stæði sem við værum að varðveita. 
Krónan væri einbúi í stórum heimi sem 
mætti sín lítils vegna smæðar sinnar og 
einangrunar. Þegar sú staðreynd væri 
virt væri bæði rétt og skylt að meta 
hvort annað peningalegt umhverfi væri 
líklegra til að tengja okkur við þá farsæld 
sem við hefðum ágreiningslaust sett á 
óskalistann fyrir framtíðina.

Með góðum rökum hefðu þeir, sem 
gleggst þekka til, sýnt fram á að var
hugavert væri að taka upp annan gjald
miðil nema með fullri aðild að því mynt
samfélagi. Spurningin væri  því sú hvort 
aðild að Evrópusambandinu ætti að loka 
fyrir hugleiðingar um nauðsyn á nýju 
peningalegu efnahagsumhverfi. Verði 
niðurstaðan sú að við kjósum heldur nýtt 
umhverfi peningamálastjórnunar ætti 

spurningin um aðild að ESB ekki að þvæl
ast fyrir okkur. 

Fleiri en einn Þrándur í Götu aðildar 
að ESB
Þorsteinn sagði að aðild að ESB væri 
hins vegar ekkert einfalt mál þó að hún 
gæti um margt verið æskileg og nefndi 
nokkur dæmi máli sínu til stuðnings. Í 
fyrsta lagi hefði aðild í för með sér 
nokkurn viðbótarkostnað umfram það 
sem EES aðild kostar. Í öðru lagi væri 
framtíðarþróun ESB nokkurri óvissu 
undirorpin eins og sakir standa. Í þriðja 
lagi gerði lega landsins það að verkum 
að við þyrftum á hverjum tíma að huga 
að samkeppnisstöðu atvinnulífsins og 
skattar réðu þar miklu um. Í fjórða lagi 
óttuðust margir að hverfa í stóru sam
félagi og drukkna í reglugerðum þess en 
við hefðum þegar tekið við stærstum 
hluta þeirra reglugerða. Í fimmta lagi 
væru ólík viðhorf stuðningsmanna í öll
um flokkum til þessa álitaefnis og breið 
samstaða mikils meirihluta þjóðarinnar 
væri forsenda þess að við gætum hreyft 
okkur í þessu efni. Í sjötta lagi þyrfti að 
ákveða fyrir fram þær leikreglur sem 

hugsanleg aðildarumsókn ætti að lúta og 
núgildandi stjórnarskrá útilokaði beinlínis 
slíka aðild að Evrópusambandinu. Breyta 
þyrfti þeirri skipan mála og bara það 
formsatriði tæki sinn tíma. 

Sérstakan rökstuðning þarf til að stíga 
ekki skrefið til fulls
Aðild að ESB myndi þó ekki breyta því 
að við yrðum áfram okkar eigin gæfu 
smiðir en spurningin væri bara sú hvort 
við mætum það svo að til lengri tíma 
værum við betur sett með því að deila 
örlögum með þeim sem við ættum mest 
viðskipti við. Í hálfan annan áratug hefð
um við á farsælan hátt fléttað saman 
þræði okkar með ESBlöndunum varð
andi allan innri markað þeirra, vörur, 
þjónustu, fjármagn og fólk. Góð reynsla 
væri komin á Schengensamstarfið um 
vegabréf og lögreglumál og í því ljósi 
þyrfti í raun og veru sérstakan rökstuðn
ing fyrir því að stíga ekki skrefið til fulls. 
Þeir sem teldu varanlegan stöðugleika 
vera keppikefli ættu að geta fallist á að 
tími væri kominn til að huga að breyttu 
peningalegu umhverfi.  Nýjar aðstæður 
kölluðu á nýja hugsun og nýja lögun að 
þeim veruleika sem við blasi. Í því ljósi 
gæti umræðan um krónuna tengt við
fangsefni næstu ára hugmyndum um 
farsæla framtíð fjallkonunnar og hennar 
fólks. 

Sjá nánar á www.si.is

Einvera og 
sambúð fjall
konunnar
Úr ræðu Þorsteins Pálssonar á Iðnþingi

Katrín Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Lýsis
„Í þessari stöðu ætti að lægja öldurnar og 
hægja allverulega á öllum útgjöldum ríkisins. 
Að sama skapi er það náttúrulega stórslys 
þegar farið er út í lánveitingu og umbyltingu á 
húsnæðiskerfinu sem fleytir tugum og 
hundruðum milljarða inn í þetta kerfi og 
heldur ennþá við háu gengi á íslensku 
krónunni.“

Illugi Jökulsson, ritstjóri
„Ég er hræddur um að það sé oft íhaldssemi og 
jafnvel ótti sem veldur því að menn vilji halda í 
krónuna og sumir líta meira segja á hana sem 
einhvers konar tákn um sjálfstæði Íslands en það er 
misskilningur.“

Hörður Arnarson, forstjóri Marels
„Ljóst er að upptaka evru, eins og 
verið hefur að gerast í langflestum 
Evrópulöndum, skapar þann stöðug
leika sem er nauðsynlegur fyrir 
rekstur fyrirtækjanna.“
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Víglundur sagði umræðuna um nýt
ingu orkulinda okkar mjög tilfinninga

þrungna og hún snerist oft um nýtingu 
eða verndun en ekki hvort tveggja eins 
og nauðsynlegt væri að nálgast hana. 
Hann sagði m.a. að orkustefna ríkisstjórn
arinnar um að farartæki nýti orku, sem 
endurnýjanlegir orkugjafar framleiða,  
væri nú mjög í tísku en orkustefna fæli í 
sér fleira en að skipta út innfluttri orku 
fyrir innlenda. Hún hlyti jafnframt að 
taka til allrar nýtingar á orkulindum þjóð
arinnar að teknu tilliti til umhverfisáhrifa, 
forgangsröðunar og aðgengis að auðlind
ununum. 

Öld umbreytinga í orkumálum
Víglundur sagði líklegt að þessi öld yrði 
öld mikilla umbreytinga og verði væntan
lega öldin þar sem olían og gerviefnin 
létu undan síga fyrir nýjum eldsneytis 
og orkugjöfum og náttúrulegum efnum í 

stað gerviefna. Segja mætti að fjórir og 
hálfur milljarður manna væru á hraðferð 
til að bæta lífskjör sín  og spurningin 
væri hvort það gæti gerst nema lífskjör 
íbúa Vesturlanda skertust á sama tíma, 
a.m.k. fyrst um sinn. Víglundur sagði 
ennfremur að upphafið að endalokum 
olíuhagkerfisins væri að margra mati 
hafið, eftirspurnin eftir olíu ykist og verð
ið hækkaði. Áhrif þess verði til að  opna 
ýmiss konar ný tækifæri í framleiðslu  
eldsneytis og efnistækni. Aðgengi okkar 
að plasti og öðrum gerviefnum muni 
minnka og allt benti til að verð olíuvara 
stórhækkaði á komandi árum og áratug
um. Gengi það eftir ykist eftirspurn eftir 
endurnýjanlegri og vistvænni orku jafnt 
og þétt. Fari svo væri ljóst að hér á landi 
væri að finna auðlindir sem heimurinn 
ásældist. Engin þjóð ætti jafnmikið af 
endurnýjanlegum orkulindum miðað við 
höfðatölu og öruggt  væri að margir 
íbúar annarra landi vildu hjálpa okkur að 
deila þessum auðæfum með því að 
fytjast til landsins.

Nýting og verndun auðlindanna
Úr ræðu Víglundar Þorsteinssonar á Iðnþingi

Steingrímur J. Sigfússon, alþingismaður
„Boðskapurinn er auðvitað sá að við eigum að leyfa 
þúsund blómum að spretta. Við eigum að byggja á 
fjölbreytni og hlúa að öllum þeim vaxtarmöguleikum 
og sprotum sem út frá okkar hefðbundna atvinnulífi 
geta sprottið um leið og við virkjum verðmætustu 
auðlindina, okkur sjálf.“

Trausti Valsson, skipulagsfræð
ingur
„Það er mikið talað um hnattar
hlýnun og þær hörmungar sem 
mörg suðræn lönd aðallega munu 
lenda í út frá þeim. Það er sjaldnar 
talað um það að fyrir kalt land eins 
og Ísland muni margt breytast til 
batnaðar.“

Smári Geirsson, bæjarfulltrúi í 
Fjarðabyggð
„Það ætti að vera stefna stjórn
valda að vega og meta hvar sam
félagsnauðsyn, byggðarlega séð, 
er á því að byggja upp öflugt 
atvinnulíf og orkufrekur iðnaður 
kemur það mjög sterkt inn."
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Hagvöxtur á Íslandi á þessari öld 
byggist á miklum vexti í orkuiðnaði
Víglundur telur að Íslendingar muni 
byggja hagvöxt sinn á þessari öld á 
miklum vexti í innlendum orkuiðnaði og 
sá vöxtur verði mun víðfeðmari en nú er. 
Álverksmiðjur séu kjörnar byggðakjöl
festur í dreifbýlinu og reynslan frá Hafn
arfirði og Grundartanga sé ótvíræð. 
Sömu áhrif séu að koma í ljós á Reyðar
firði og það sé  kostur að styrkja og 
jafna búsetu á landinu á stöðum eins og 
Reyðarfirði og Húsavík. Við þær aðstæð
ur sé skynsamlegt að beina þróuninni inn 
á nýjar brautir til að auka enn fjölbreytni 
íslensks atvinnulífs og leggja grunn að 
traustum framtíðarvexti. 

Endurnýjanleg orka verður okkur það 
sem olían hefur verið  Sádum 
Þó að umræðan um nýtingu orkulinda 
okkar sé á algerum villigötum, að mati 
Víglundar, sé í ýmsum tilvikum í besta 
falli um skammsýni og vanþekkingu að 
ræða eða hreint lýðskrum. Hún muni 
breytast hratt í náinni framtíð þegar við 
horfum fram á þær breytingar sem bíða 
okkar á næstu árum og áratugum.  Fjöl
þættur orkuiðnaður muni fyrst og fremst 
bera uppi hagvöxtinn hér á landi á þess
ari öld og slíkur iðnaður verði síðan vaxt
arskjól fyrir fjölbreyttan hugvitsiðnað 
sem muni vaxa og dafna til ýmissa 
útrásarverkefna. Sá hagvöxtur, sem 
fiskurinn leggi til á þessari öld, verði 
eingöngu sú verðmætisaukning sem við 
náum fram á jafnstöðuafla okkar. Endur
nýjanleg orka verði okkur Íslendingum 
það sem olían var Sádum og öðrum 
arabaþjóðum á síðustu öld. Margir öfundi 
okkur nú þegar af þessari eign og við 
skulum vanda okkur við að nýta hana til 
framleiðslu og úravinnslu undir formerkj
um Ríó yfirlýsingarinnar.

Sjá nánar á www. si.is



Sigurjón sagði m.a. að mikið hefði gerst 
hér á landi því að EES samningurinn tók 
gildi fyrir 13 árum en sennilega væri 
óraunhæft að gera ráð fyrir að næstu 13 
ár verði jafn viðburðarík. Frá þeim tíma 
hefði Hagvöxtur hefði verið 4% að meðal
tali, um 25 þúsund ný störf hefðu skap
ast og kaupmáttur ráðstöfunartekna auk
ist um 60% að meðaltali. Hann rakti í 
stuttu máli þær breytingar sem hefðu átt 
sér stað  undanfarin 13 ár, s.s. net – og 
farsímavæðinguna, einkavæðingu og upp
stokkun í atvinnulífinu, skráð fyrirtæki á 
hlutabréfamarkaði sem hefðu stækkað 
og orðið alþjóðleg og mörg hver leiðandi 
á sínu sviði. 

Hagakerfið er að breytast í 
þjónustuhagkerfi 
Sigurjón lagði jafnframt mikla áherslu á 
að það hefði skipt sköpum að innlendir 
aðilar náðu lykilstöðu í íslensku efnahags
lífi í þessari umbyltingu. Ný kynslóð hefði 
tekið yfir í íslensku atvinnulífi, fólk á aldr
inum 3550 ára  en sömu sögu væri ekki 
að segja um hið opinbera og Alþingi. Von
andi ættum við þar eftir að sjá sömu þró
un eiga sér stað og í atvinnulífinu fram 
til 2020. Sjötíu % af störfunum væru nú 
í þjónustugeiranum og það væri í raun 
góður mælikvarði á þroska og þróun ís
lenska hagkerfisins og vinnumarkaðurinn 
breyttist hratt í fjölmenningarsamfélag. 

Þekking og kunnátta mikilvægasta 
hráefnið
Sigurjón lagði ríki áherslu á mikilvægi 
menntunar og sagði að mikilvægasta 
hráefnið í þjónustugeiranum væri þekk
ing og kunnátta. Því meira sem verð
mætasköpunin aukist frá vöruframleiðslu 
yfir í þjónustustarfsemi þeim mun meira 
aukist mikilvægi menntunar. Aðgengi og 
gæði menntunar séu því eitt hið mikil
vægasta til að tryggja áframhaldandi 

framfarir og gæði menntunar. Sigurjón 
taldi að uppbygging háskólanáms væri á 
villigötum.  Leggja bæri áherslu á 
grunnnám og meistaranám hér heima en 
sækja frekari sérhæfingu til útlanda.

Stöðugleiki í efnahagsmálum 
mikilvægur 
Við búum við einstakar aðstæður, að 
mati Sigurjóns, sem nefndi verðmætar 
endurnýjanlegar auðlindir, opið hagkerfi, 
alþjóðleg tengsl og sveigjanleika en auk 
þess áræðni og vinnusemi og vilja til að 
takast á við verkefni sem öðrum virðast 
óyfirstíganleg. Síðast en ekki síst telur 
hann efnahagsumhverfið og stofnana
kerfið í aðalatriðum gott. Hins vegar sé 
mesta hættan fólgin í að ekki takist að 
skapa forsendur fyrir varanlegum stöðug

9 3/4. tbl. 13. árg Samtök iðnaðarins Mars/Apríl 20073/4. tbl. 13. árg Samtök iðnaðarins Mars/Apríl  20078

Fjármálageirinn  stóriðja 
samtímans
Úr ræðu Sigurjóns Þ. Árnasonar á Iðnþingi

Hilmar Pétursson, framkv.stj. CCP
„Nú höfum við Íslendingar staðið 
okkur vel í því að virkja landið, 
miðin og lífeyrissparnaðinn okkar. 
Nú held ég að komið sé að næsta 
tímabili þar sem við virkjum fólkið 
og þá er um að gera að fólkið lifi í 
umhverfi þar sem allir fá að 
spreyta sig og engum einum er 
hyglað umfram annan.”
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Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans 
í Reykjavík
„Það fólk sem við erum að mennta 
í dag mun hafa það val að búa á 
Íslandi eða hvar sem er annars 
staðar í heiminum. Það skiptir 
gríðarlega miklu máli að við búum 
hér til samfélag þar sem við 
kjósum að búa hér áfram.“

leika í efnahagsmálum. Takist það ekki 
sé ólíklegt að hér verði hægt að skapa 
forsendur fyrir frekari framförum í þeim 
málum. Þá geti pólitísk óvissa um mikil
væg atriði haft neikvæð áhrif á mörgum 
sviðum. 

Mikil tækifæri innan fjármálageirans
Í huga Sigurjóns er fjármálageirinn hin 
raunverulega stóriðja samtímans. Hann 
telur orkugeirann og tækifæri á alþjóða
markaði óþrjótandi. Í því efni skapi fag
þekking og samþætting við fjármálageir
ann mikla möguleika. Enn einn möguleik
inn felist í sjálfri smæðinni. Ef vilji væri 
fyrir hendi væri hægt að byggja hér upp 
mun fjölmennara þjóðfélag en líklegur 
innri vöxtur ber með sér. Þó  verði að 
huga að því að ekki verði raskað þjóðfé
lagslegu og menningarlegu jafnvægi en 
þeim verðmætum sé mikilvægt að við
halda. 

Sjá nánar á www.si.is

Ath. Millifyrirsagnir erinda 

á Iðnþingi eru blaðsins

Finnbogi Jónsson, framkv.stj. 
Nýsköpunarsjóðs
„Það er enginn vafi á því í mínum 
huga að það eru einhverjir sprotar 
í dag sem eiga eftir að þróast á 
næstu 13 árum í það að verða, 
árið 2020, svipuð eða hliðstæð 
fyrirtæki á borð við Össur og 
Marel.”



Aðalfundur Landssambands bakara
meistara var haldinn 3. mars síðastlið
inn.  Á fundinum var farið yfir öll helstu 
málefni sem félagið vann að á síðasta 
starfsári og greint frá því helsta sem er 
framundan.  Eitt stærsta verkefnið 
framundan er að undirbúa hátíðahöld 
vegna 50 ára afmælis félagsins sem 
verður í janúar á næsta ári.  

Ingólfur Sigurðsson, deildarstjóri 
bakaradeildar Hótel og matvælaskól
ans, flutti erindi um innflutning á 
brauði og kökum.  Innflutningur á kök
um hefur vaxið hægt og örugglega eða 
um u.þ.b. 50% frá aldamótum en inn
flutningur á brauði hefur meira en þre
faldast á sama tímabili.  Þá hefur inn
flutningur á blöndum og deigi til brauð
gerðar margfaldast á tímabilinu.  Í um
ræðum kom fram að félagsmenn líta 
ekki á innflutninginn sem verulega ógn
un.  Blöndur og deig fara að öllum lík
indum að stórum hluta  gegnum bakarí
in.  Innflutt brauð, rúnnstykki og kökur 
eru mikið notuð á veitingahúsum en sá  
markaður  hefur ekki haft mikla þýð
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Fyrirtækið Marorka ehf. hlaut á „Vaxtar
sprotann 2007“ sem er viðurkenning 

fyrir öfluga uppbyggingu sprotafyrirtæk
is. Tilgangurinn með veitingu hans er að 
vekja athygli á góðum árangri sprotafyrir
tækja í örum vexti og auka þannig  
áhuga og skilning á uppbyggingarstarfi 
þessara fyrirtækja. Marorka jók veltu 
sína milli áranna 2005 og 2006 um 
87,5%, sem var mesti vöxtur sprotafyrir
tækis á þessu tímabili. 

Vaxtarsprotinn er viðurkenning sem 
veitt er á vegum Samtaka iðnaðarins, 
Rannsóknamiðstöðvar Íslands og Háskól
ans í Reykjavík í tengslum við sýninguna 
Tækni og vit 2007. Jón Sigurðsson, iðn
aðar og viðskiptaráðherra veitti dr. Jóni 
Ágústi Þorsteinssyni, framkvæmdastjóra 
Marorku, Vaxtarsprotann 2007 í Lista
safni Kópavogs – Gerðarsafni við hátíð
lega athöfn föstudaginn 9.mars.

Alls hlutu fjögur sprotafyrirtæki viður
kenningu fyrir öflugan vöxt milli áranna 
2005 og 2006 en viðurkenningunum var 
skipt í tvo flokka. Í „2. deild,“ þ.e. flokki 
sprotafyrirtækja með veltu á bilinu 10
100 milljónir, hlutu fyrirtækin Gagarín og 
Stiki viðurkenningu en í „1. deild,“ flokki 
sprotafyrirtækja með ársveltu á bilinu 
1001.000 milljónir, fengu fyrirtækin Mar
orka og StjörnuOddi viðurkenningu. 

Marorka er tæknifyrirtæki sem vinnur 
að þróun tölvukerfa sem lágmarka olíu
notkun skipa og draga þar með úr meng
un og eldsneytiskostnaði. Fyrirtækið var 
stofnað í júní 2002 með þremur starfs
mönnum en nú eru þeir orðnir 24. 

Meginviðmið dómnefndar er hlutfalls
legur vöxtur í veltu milli tveggja síðustu 
ára.  Þá þarf fyrirtækið að uppfylla skil
greiningu um sprotafyrirtæki – þ.e. að 
verja meira en 10% af veltu í rannsókna 
og þróunarkostnað að meðaltali fyrir 

bæði árin. Þá þarf frumkvöðullinn eða 
frumkvöðlarnir að vera í fyrirtækinu og 
það má ekki vera að meirihluta í eigu 
„stórfyrirtækis,“ fyrirtækis á aðallista 
kauphallar eða vera sjálft á aðallista 
kauphallar.

Þetta er í fyrsta skipti sem Vaxtarsprot

Marorka hlýtur vaxtarsprotann 

Stoltir  verðlaunahafnar

inn er afhentur en hann verður veittur 
árlega hér eftir. Vaxtarsprotinn er farand
gripur úr áli og steini en auk hans fylgir 
skjöldur úr sömu efnum til eignar. Sam
tök iðnaðarins eru gefendur Vaxtarsprot
ans.

Davíð Lúðvíksson

Formannsskipti  hjá 
Landssambandi 
bakarameistara

ingu fyrir  handverksbakara gegnum 
tíðina.  Menn telja ekki tilefni til að 
hafa áhyggjur af innflutningnum nema 
hann birtist sem samdráttur í bakarí
um.

Formannsskipti urðu á aðalfundinum.  
Reynir Carl Þorleifsson gaf ekki kost á 
sér til áframhaldandi formennsku.  Í 
hans stað var Jóhannes Felixson, betur 
þekktur sem Jói Fel., kosinn formaður.  
Jóhannes hefur setið í stjórn félagsins í 
átta ár.  Vilhjálmur Þorláksson í Gæða
bakstri og Steinþór Jónsson í Björnsbak
aríi komu nýir inn í stjórn félagsins.  
Aðrir stjórnarmenn eru Sigurður Enoks
son í Hérastubbi í Grindavík og Sigur
geir Erlendsson í Geirabakaríi í Borgar
nesi.

Ragnheiður Héðinsdóttir
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Á fundi Samtaka íslenskra líftæknifyrir
tækja (SÍL) hinn 1. mars kynnti Steven 
C. Dillingham áhugaverðar niðurstöður 
verkefnis um líftækni á Íslandi. Steven 
telur að í líftækni felist miklir möguleikar 
fyrir Ísland. Þar séu tækifæri til að 
byggja upp öflugan líftækniklasa með 
samvinnu háskóla, atvinnulífs og stjórn
valda. Fundurinn bar yfirskriftina „Ísland 
lífvænleg uppspretta tækifæra?”

Lærum af þeim sem hafa náð langt
Steven benti á að leiðin frá rannsóknum 
í líftækni til markaðssetningar vöru geti 
verið löng, oft 10 til 15 ár. Því sé enn 
meiri þörf á þolinmóðu fjármagni innan 
líftækni en í öðrum hátæknigreinum. Þau 
ríki, sem hafa náð forskoti á þessu sviði, 
hafi sett fram markmið og skipulagðar 
stuðningsaðgerðir sem byggjast á styrk 
þeirra, s.s. vegna náttúrulegra auðlinda. 
Þar hafi verið byggðar upp nýjar rann
sóknastofnanir og háskólar sem leiti eftir 
tækifærum á heimamarkaði og alþjóða
markaði.

Steven fjallaði um fjármögnun líftækni
fyrirtækja en þau þurfa nokkrum sinnum 
á fjármögnun að halda, allt frá litlum fjár
festingum í upphafi að stórum fjárfesting
um frá fag og áhættufjárfestum síðar 
meir. Hann nefndi að hér á landi væru 
gloppur í fjármögnunarumhverfi tækni
fyrirtækja því að bæði skorti stuðning 
við sérlega efnileg fyrirtæki sem og þau 
sem glíma við að komast af stað og vilji 
sanna sig.   Fjármögnun ein og sér dugi 
þó ekki til að tryggja árangur.  Fjármögn
un þurfi að haldast í hendur við stuðning 
og gott skipulag. Miklu máli skipti, bæði 
fyrir ung og rótgróin fyrirtæki, að hafa 
góðan aðgang að þjálfun og stuðningi 
við frumkvöðlastarfsemi, stefnumótun, 
sölu og markaðsmál.  Að mati Stevens 
er þörf á að  bæta ferli tækniyfirfærslu 
og vinnu við hugverkaréttindi í háskólum 
og rannsóknastofnunum og hann lagði til 
að gefinn yrði kostur á handleiðslu um 
hvernig eigi að skapa viðskiptatækifæri.  

Steven hefur skoðað hvernig aðrar 
þjóðir hafa markvisst byggt upp líftækni 
og nefndi fjölmörg dæmi um leiðir sem 
hafa gefið góða raun í öðrum löndum.  
Það þarf ekki að finna upp hjólið, hægt 

Í febrúar var haldinn var kynningar
fundur um REACH þar sem Bryndís 
Skúladóttir hjá Samtökum iðnaðarins 
kynnti þær breytingar sem í vændum 
eru. Markmiðið með REACH er annars 
vegar að vernda heilsu manna og um
hverfis og hins vegar að auka sam
keppnishæfni evrópsks efnaiðnaðar. 
Með REACH er sönnunarbyrði um 
öryggi efna færð frá yfirvöldum til 
fyrirtækja sem framleiða og flytja inn 
efni.

Íslensk fyrirtæki eru hvött til að búa 
sig vel undir REACH en framleiðendur 
og innflytjendur skulu skrá efni og 
veita upplýsingar um eiginleika þeirra. 
Forskráning efna hefst í júní á næsta 
ári og lýkur í nóvember sama ár. 
Mikilvægt er að íslensk fyrirtæki taki 
þátt í ferlinu frá byrjun því  að óheim

er að læra af þeim sem hafa náð langt.                  
Að loknu erindi Stevens stigu í pontu þrír 
álitsgjafar. 

Sterkur grunnur
Jakob K. Kristjánsson, fráfarandi formað
ur SÍL, minnti á að grunnurinn sem við 
stöndum á sé styrkur.  Mikið hafi gerst á 
síðustu tveimur áratugum og talsvert 
verið fjárfest í þekkingu.  Fyrirtæki hafi 

Fjölbreytt flóra 
fyrirtækja, gróska og 
tækifæri
Staða og tækifæri líftækni á Íslandi

horfið en önnur sprottið upp í þeirra 
stað.  Jakob benti á að dæmin, sem Stev
en nefndi frá Bandaríkjunum og Kanada, 
séu fyrirmyndir til að læra af en árangur 
þar hafi verið betri en víðast annars stað
ar.

Rannsóknir á heimsmælikvarða
Gísli Hjálmtýsson, framkvæmdastjóri 

Brúar fjárfestingarfélags, tók undir með 
Steven um að Íslendingar geti skarað 
fram úr í líftækni. Menntun og þekking á 
þessu sviði sé mikil og rannsóknir á 
heimsmælikvarða. En eins og í mörgum 
öðrum hátæknigreinum skorti að fyrir
tæki séu nógu markaðsdrifin. Gísli sagði   
erfitt fyrir fjárfesta að koma að verkefn
um sem muni ekki skila árangri fyrr en 
hugsanlega eftir 12 ár.  Því sé nauðsyn
legt að styrkja rannsóknir og þróunar     
starf með opinberu fé.   

Samvinna lykilatriði
Friðrik Friðriksson, stjórnarformaður AVS 
rannsóknarsjóðs, sagði frá því hvernig 
þetta verkefni varð til að frumkvæði 
AVS. Líftækni er ein af meginstoðum 
sjóðsins en aukning umfangs þar er 
minni en vænst var. Friðrik telur verkefn
ið mikilvægt skref og nú skipti máli að 
haldið sé áfram með vinnuna að frum
kvæði fyrirtækja en samvinna við stjórn
völd og háskóla sé þó lykilatriði.

Spurt og svarað                  
um REACH

Bryndís 
Skúladóttir
líftækniiðnaður
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ilt verður að framleiða eða markaðs
setja óskráð efni í Evrópu.

Á fundinum var farið yfir hvernig 
fyrirtæki geta skoðað stöðu sína gagn
vart REACH, skipulagt undirbúning og 
áætlað áhrifin á rekstur sinn.  Á vef
setri SI má finna Spurningar og svör 
um REACH og annað kynningarefni 
sem var lagt fram á fundinum.

 Bryndís Skúladóttir
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Sýningarsvæði SI, Sprotatorg, var 
valið það athyglisverðasta á sýningunni 
Tækni og viti 2007, sem haldin var í Fíf
unni 8. til 11. mars. Jafnframt var til
kynnt að rafræn skilríki á vegum Auð
kennis í samvinnu við fjármálaráðuneytið 
væri athyglisverðasta varan.

Á Sprotatorgi var gróandinn í fyrirrúmi. 
„Við ákváðum strax að vinna með sprota
hugmyndina og móta svæðið  í samræmi 
við annað kynningarefni sem við höfum 

Sprotatorgið 
athyglisverðasta 
sýningarsvæðið 
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Samtök íslenskra líftæknifyrir-
tækja, SÍL, héldu aðalfund 1. mars. 
Þar var Einar Mäntylä, hjá Orf líftækni, 
kosinn formaður stjórnar. Einar hefur 
setið í stjórn samtakanna frá upphafi.
Meðstjórnendur eru Jakob K. Kristjáns
son, hjá Prókatín og Snorri Þórisson hjá 
Rannsóknarþjónustunni Sýni. 

Á aðalfundinum var farið yfir starf 
samtakanna undanfarið ár og lagðar 
fram tillögur að verkefnaskrá næsta 

Einar Mäntylä nýr formaður SÍL

Tandraberg ehf.
Strandgötu 2
735 Eskifjirði
Mannvirkjagerð og 
verktakastarfsemi 

Studio GR ehf. 
Grundarstíg 24
101 Reykjavík
Mannvirkjagerð og 
verktakastarfsemi 

Plastgerð Suðurnesja ehf.
Framnesvegi 21
230 Reykjanesbæ
Plastiðnaður

Prokatin ehf.
Byggingin, Reykjum
810 Hveragerði
Líftækniiðnaður

Nýir félags
menn SI

Vinningshafar á  

Tækni og viti

með viðkenningar

skjöl sín

unnið fyrir Samtök sprotafyrirtækja. Upp
setning svo stórrar og viðamikillar sýning
ar krefst gríðarlegrar vinnu og ég nota 
hér með tækifærið til að þakka öllum 
sem tóku þátt í að gera Sprotatorgið jafn 
glæsilegt og raun bar vitni,“ sagði Brynj
ar Ragnarsson markaðsstjóri, SI eftir að 
tilkynnt var um úrslit atkvæðagreiðslunn
ar um athyglisverðasta sýningarsvæðið.

Nánari upplýsingar um sýninguna má 
nálgast á vefsetrinu www.taekniogvit.is.
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starfsárs.  Á síðasta ári unnu samtökin 
að verkefni um stöðu líftæknigreinar
innar ásamt ráðgjöfum og AVS rann
sóknarsjóði, sem styrkti verkefnið. Í 
tengslum við þá vinnu voru fjölmörg 
líftæknifyrirtæki heimsótt.  Niðurstöður 
verkefnisins voru kynntar formlega á 
opnum fundi fyrr um morguninn, „Ís
land  lífvænleg uppspretta tækifæra ?”   
Það er von félagsmanna að fundurinn, 
og skýrsla sem þar var kynnt, skili 

upplýstri og ábyrgri umræðu um starfs
umhverfi líftæknifyrirtækja og ekki síst 
aðgerðum.  SÍL hyggst fylgja verkefn
inu eftir með markvissum hætti á 
næsta starfsári.  Fjölmörg önnur verk
efni hafa verið á döfinni og má þar 
nefna samvinnu við Samtök sprotafyrir
tækja um fundarhöld um hátækni og 
sprotafyrirtæki.

Bryndís Skúladóttir
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Samskipti fjárfesta og frumkvöðla 
voru rædd á fjölsóttri ráðstefnu á 

vegum Samtaka iðnaðarins en hún var  
haldin var föstudaginn 9. mars í Salnum 
í Kópavogi.

Davíð Lúðvíksson hjá SI setti ráðstefn
una og sagði m.a. frá því að í framtíðar
sýn Samtaka sprotafyrirtækja komi fram 
það markmið að frá og með árinu 2010 
bætist að jafnaði tvö ný tæknifyrirtæki 
árlega við þann hóp sem veltir yfir einum 
milljarði á ári og verði skráð á almennan 
hlutabréfamarkað. Til að slík framtíðar
sýn geti orðið að veruleika þurfi margar 
forsendur og áhersluverkefni að ganga 
upp. Mikilvægast sé að saman fari frum
kvöðlar með framúrskarandi þekkingu á  
sérsviðum sínum, gott starfs og stuðn
ingsumhverfi og fjárfestar með þolin
mæði og þekkingu á eðli fyrirtækjanna. 

Jón S. von Tetzchner, framkv.stj.  og 
stofnandi hugbúnaðarfyrirtækisins Opera 
Software skýrði frá reynslu sinni af stofn
un fyrirtækisins. 

Vilborg Einarsdóttir, stofnandi og stjórn
armaður Mentor, fjallaði um frumkvöðla í 
þekkingarfyrirtækjum og mikilvægi þess 
að fjárfestar og frumkvöðlar væru sam
stíga. Sprotafyrirtæki þurfi oft mikinn 
stuðning fjárfesta en fjárfestar þurfi 
einnig á frumkvöðlunum að halda.

Dr. Gísli Hjálmtýsson, framkv.stj. Brú
ar–Venture Capital,  talaði um þroskaferli 
nýsköpunarfyrirtækja og hvernig fjárfest

ar koma að vexti þeirra. Hraður vöxtur 
krefst oftast fjármagns frá fagfjárfestum. 
Fjárfestar setja sér tilteknar forsendur og 
markmið áður en fjárfest er í sprotafyrir
tæki. Mikilvægt er að markmið séu skýr 
og að allir hagnist á samstarfinu.

Andrew McNair framkv.stj.  tengslanets
ins Connect Scotland, kynnti nýstárlegar 
leiðir sem Skotar hafa byggt upp til að 
tengja frumkvöðla, fjárfesta, rannsókna
stofnanir og háskóla með markvissum 
hætti. 

Þátttakendur í pallborðsumræðum auk 
ræðumanna voru dr. Jón Ágúst Þorsteins
son, stofnandi og framkv.stj. Marorku og 
formaður Samtaka sprotafyrirtækja, Finn
bogi Jónsson, framkv.stj.  Nýsköpunar
sjóðs og Þórður Magnússon, stjórnarfor
maður Eyris Invest. Við pallborðið voru 
m.a. ræddir möguleikar á því að koma á 
markvissara samstarfi þeirra sem koma 
að uppbyggingu sprotafyrirtækja í líkingu 
við það sem er gert í Skotlandi. 

 Skoðanir fjárfesta og frumkvöðla voru 
nokkuð skiptar um þær leikreglur og arð
semiskröfur sem tengjast aðkomu fag
fjárfesta í sprotafyrirtækjum. Ekki gafst 
tími til að leiða þá umræðu til lykta og 
því er ljóst að henni verður haldið áfram.

Samskipti 
fjárfesta og 
frumkvöðla Niðurstöður Íslensku ánægjuvogarinnar 

voru kynntar 13. mars sl. en þetta er í 
áttunda sinn sem ánægja íslenskra við
skiptavina fjölda fyrirtækja er mæld. 
Úrtakið var tæplega 35 þúsund manns 
úr þjóðskrá á aldrinum 15 til 75 ára.

Í flokki fjármálafyrirtækja, þ.e. banka 
og sparisjóða, er SPRON í fyrsta sæti 
með 75,1 stig en undanfarin 7 ár hefur 
Sparisjóðurinn verið í fyrsta sæti. Á ár
unum 1999 – 2003 var ekki gerður 
greinarmunur á SPRON og Sparisjóð
num þannig að þetta er þriðja árið sem 
SPRON er mældur sérstaklega. SPRON 
hækkaði um 1,0 stig milli ára en meðal
tal banka/sparisjóða lækkar um 1,1 
stig.

Í flokki tryggingafyrirtækja er 
Tryggingamiðstöðin í fyrsta sæti, 
annað árið í röð, með 71,9 stig og 
hækkar um 0,4 stig á milli ára.
Í flokki farsímafyrirtækja er Voda
fone í fyrsta sæti með 64,5 stig.
Í flokki netveitna, sem nú voru 
mældar í fyrst skipti, er Hive í 
fyrsta sæti með 68,5 stig.
Í flokki gosdrykkjaframleiðenda er 
Ölgerðin Egill Skallagrímsson í 
fyrsta sæti með 72,2 stig en lækk
ar nokkuð eða um 3,9 stig milli 
ára. 
Í flokki rafveitna, er Hitaveita Suð
urnesja í fyrsta sæti fimmta árið í 
röð með 71,3 stig með nákvæm
lega sömu einkunn og árið 2005. 
Í flokki smásölufyrirtækja, þ.e. 
ÁTVR, olíufélaga og byggingavöru
verslana, er BYKO í fyrsta sæti 
með 66,9 og veltir þar með ÁTVR 
úr sessi.  

Íslenska ánægjuvogin
Íslenska ánægjuvogin er félag, sem 
Samtök iðnaðarins, Stjórnvísi og Capa
cent Gallup standa að hvað varðar þátt
töku í Evrópsku ánægjuvoginni. Mark
mið verkefnisins er að láta fyrirtækjum 
í té samræmdar mælingar á ánægju 
viðskiptavina en einnig nokkrum öðrum 
þáttum, sem hafa áhrif á hana, s.s. 
ímynd, mat á gæðum, og tryggð við
skiptavina. Mælingin er talin mjög 
mikilvæg þar sem rannsóknir hafa leitt 
í ljós að því ánægðari sem viðskipta
vinir fyrirtækis eru því betri afkomu 
getur það get sér vonir um.

Nánari upplýsingar veitir Davíð Lúðvíksson hjá 

Samtökum iðnaðarins.

•

•

•

•

•

•

Ánægja 
viðskiptavina mæld 
í áttunda sinn!

Fundarstjóri og 

stjórnandi pallborðs 

var Eggert Claessen

formaður Samtaka

upplýsingatækni

fyrirtækja 
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Íslendingar hafa mikinn áhuga á því 
sem er að gerast í tækni og þekking

ariðnaði því að um 15.000 manns sóttu 
stórsýninguna Tækni og vit 2007 sem 
haldin var í Fífunni í Kópavogi 8.11. 
mars. Þar kynntu yfir 100 sýnendur fag
aðilum og almenningi vörur sínar og 
þjónustu.

Geir H. Haarde, forsætisráðherra, opn
aði Tækni og vit 2007 formlega að  við
stöddum um 1.000 gestum. Auk Geirs 
fluttu ávörp Gunnar I. Birgisson, bæjar
stjóri Kópavogs, og Sveinn Hannesson, 
framkv.stj. Samtaka iðnaðarins. Forseti 
Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, 
sótti sýninguna einnig í boði Samtaka 
iðnaðarins. Hann gróðursetti sprota í 
Sprotatorg SI og kynnti sér stefnumál 
þeirra varðandi sprotafyrirtæki. 

Á Sprotatorgi voru haldin erindi um 
ýmis málefni, sem snerta sprota og 
hátæknifyrirtæki, á klukkutíma fresti 
allan sýningartímann. Á föstudag og laug
ardag hélt forystufólk úr fyrirtækjunum 
erindi sem tóku að jafnaði 1015 mínút
ur, með léttu spjalli á Sprotatorgi á eftir. 
Á sunnudeginum komu fulltrúar stjórn
málaflokka og kynntu stefnumál sín og 
tillögur í málefnum sprota og hátækni
fyrirtækja.

Sprotatorg Samtaka iðnaðarins kom 
enn meira við sögu á laugardeginum því 

að þá var tilkynnt hvaða sýningarsvæði 
dómnefnd teldi  athyglisverðust og hlaut 
Sprotatorg fyrstu verðlaun.

Fjölmargir viðburðir voru haldnir í 
tengslum við Tækni og vit 2007. Þar má 
nefna UTdaginn sem haldinn var á veg
um forsætis og fjármálaráðuneytis 8. 
mars. Einnig héldu Samtök iðnaðarins 
athyglisverða ráðstefnu 9. mars um sam
skipti frumkvöðla og fjárfesta auk þess 
sem Vaxtarsprotinn 2007 var veittur við 
hátíðlega athöfn. Fyrirtækið Marorka ehf. 
hlaut Vaxtarsprotann sem er viðurkenn
ing á vegum Samtaka iðnaðarins, Rann
sóknamiðstöðvar Íslands og Háskólans í 

Þúsundir sóttu Tækni og vit

Reykjavík fyrir öflugan vöxt sprotafyrir
tækis. AP sýningar stóðu að Tækni og 
viti 2007 í samstarfi við forsætisráðu
neyti, fjármálaráðuneyti, iðnaðar og 
viðskiptaráðuneyti, Samtök iðnaðarins, 
Háskólann í Reykjavík, Orkuveitu Reykja
víkur og TM Software.

Davíð Lúðvíksson

Góð stjórnun byggist m.a. á því að 
hnýta lausa enda áður en hafist er 
handa við framkvæmdir. Vandaður und
irbúningur er vísir að vandaðri fram
kvæmd. Meðal þess sem tilheyrir góð
um undirbúningi er að ganga frá samn
ingum við alla þá sem á að kaupa af 
eða selja þjónustu og vörur. 

Byggingastjóri er framkv.stj. verks
Þegar um byggingaframkvæmdir er að 
ræða þarf verkkaupi, samkvæmt kröf
um byggingarreglugerðar, að ráða bygg
ingarstjóra til að vera í forsvari fyrir 
framkvæmdinni. Byggingastjóri er þar 
með framkvæmdarstjóri tiltekinnar 
byggingar og gætir hagsmuna eigand
ans. Þegar byggingastjóri er ráðinn er 
gott verklag að gera við hann skrifleg
an samning.

Samningur milli byggingastjóra og verkkaupa
Aðstoð og upplýsingar hjá SI
Til þess að nálgast þessi gögn þarf að 
senda tölvupóst á ferdinand@si.is 
ásamt upplýsingum um nafn fyrirtækis, 
kennitölu og netfang því að viðkomandi 
fyrirtæki þarf að vera aðili að SI til að 
fá samningseyðublöðin send. Þau fyrir
tæki, sem hafa keypt drög að gæða
kerfi frá SI, fá sérstaka útgáfu með 
sama útliti og fyrir er í kerfinu. Vert er 
að minna á að á vefsetri SI um gæða
stjórnun er að finna ýmsan fróðleik og 
gagnlegar upplýsingar varðandi rekstur 
og stjórnun m.a  upplýsingar um gæða
kerfi, stök eyðublöð og verklagsreglu, 
CE merkingar. Að lokum er vert að 
minna á að Samtökin bjóða ráðgjöf,  
úttektir og vottun varðandi rekstur og 
stjórnun. Nánari upplýsingar er að 
finna á vefsetri SI um gæðastjórnun 
www.gsi.is

Stöðluð drög að samningi
Ýmsir félagsmenn SI hafa sent fyrir
spurn um hvort Samtökin eigi drög að 
slíkum samningi. Í drögum að gæða
kerfi, sem SI bjóða félagsmönnum sín
um, er að finna ýmsar útgáfur af samn
ingsdrögum en samningur milli bygg
ingastjóra og verkkaupa hefur ekki ver
ið þar á meðal. Nú er búið að ráða bót 
á þessu og vista drög að slíkum samn
ing inn í gæðakerfið. Ákveðið hefur 
verið að bjóða öllum félagsmönnum SI 
frí afnot af þessum drögum ásamt drög
um að samningi milli verktaka og verk
kaupa ásamt samningi milli verkkaupa 
(verktaka, framleiðanda) og birgja. 
Önnur eyðublöð, drög að verklagsregl
um og samningum og fl. er eftir sem 
áður hægt að fá keypt sem heild í 
gæðakerfi eða sem stök eyðublöð allt 
eftir þörfum og óskum hvers og eins.

Forsetinn við 

gróðursetningu 

sprotans
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Eitt er að færa vond rök fyrir máli sínu 
en annað og öllu verra að bera á 

borð rangfærslur máli sínu til stuðnings. 
Þetta gera sumir andstæðingar ESB og 
evru stundum, einkum þegar talað er um 
hagvöxt og atvinnuleysi. Fullyrt er að 
hvergi í Evrópu sé meiri hagvöxtur en á 
Íslandi og atvinnuleysi með því minnsta 
sem þekkist. Í framhaldi af því er dregin 
sú ályktun að lítill hagvöxtur og mikið 
atvinnuleysi sé ESB og evrunni að 
kenna. Gangi Íslendingar í ESB og taki 
upp evru bíði okkar ekkert annað en lítill 
hagvöxtur og atvinnuleysi að evrópskri 
fyrirmynd. Þetta er á alrangt.

Það er rétt að hagvöxtur á Íslandi hef
ur verið þokkalegur síðustu ár. En þegar 
leiðrétt er fyrir svokölluðu kaupmáttar
jafnvægi og hagvöxtur á Íslandi settur í 
alþjóðlegt samhengi er árangur okkar í 
besta falli sæmilegur. Þetta kom t.m.a. 
fram í máli Michaels Porter sem var heim
sókn hér landi sl. haust. Ríki eins og 
Spánn, Írland og flest lönd í Austur
Evrópu standa sig betur en við. Nágrann

Óboðleg rök og 
rangfærslur í    
Evrópumálum

ar okkar annars staðar á Norðurlöndum 
ná svipuðum árangri og við að meðaltali 
en hagvöxturinn hér er mun sveiflukennd
ari en þar. Þetta þýðir að samkeppnis
hæfni okkar er minni en þeirra.

Hagvöxturinn og landsframleiðslan ein 
og sér segja ekki alla söguna því þjóðir 
hafa mismikið fyrir því að afla hennar. 
Þegar skoðuð er landsframleiðsla á 
hverja unna vinnustund kemur nefnilega 

Bjarni Már 
Gylfason
hagfræðingur SI

í ljós að Ísland er við meðaltal OECD og 
talsvert fyrir neðan meðaltal Evrusvæðis
ins. Við þurfum m.ö.o. að vinna miklu 
meira en flestir aðrir til að halda uppi 
landsframleiðslunni og góðum lífskjörum 
í landinu. Ríki eins og Frakkland, Þýska
land og Ítalía, þar sem efnahagslífið er í 
rúst að mati andstæðinga ESB hér á 
landi, ná betri efnahagsárangri á þennan 
mælikvarða en við. Skyldi þetta hafa eitt
hvað með aðild þessara landa að ESB að 
gera? Reyndar eru smáríki, sem nota 
evru, ofarlega á þessum lista til dæmis 
Írland, Belgía og Lúxemborg sem trónir á 
toppnum.

Svo má heldur ekki gleyma að stór 
hluti þessa mikla hagvaxtar, sem við 
höfum búið við síðustu misseri, er feng
inn að láni. Gífurlegur viðskiptahalli ber 
þess skýr merki. Og hvaðan er hagvöxt
urinn fenginn að láni? Svarið er einfalt. 
Hann er að verulegu leyti fenginn að láni 
í Evrópu á lágum vöxtum.

Frá árinu 1996 til 2006 hefur atvinnu
leysi á Íslandi minnkað um 1,5 prósentu
stig samkvæmt gögnum frá OECD. Sömu 
gögn gefa til kynna að atvinnuleysi á 
Evrusvæðinu hafi minnkað um 2,9 pró
sentustig. Vissulega er atvinnuleysisstigið 
hærra á Evrusvæðinu en þar dregur 
hraðar úr atvinnuleysi en hjá okkur. Það 
skyldi þó ekki vera að evran væri geri 
sitt gagn þar sem hún er notuð.

Eitt og annað mælir gegn því að við 
göngum í Evrópusambandið og tökum  
upp evru. En að halda því fram að at
vinnuleysi og stöðnun hagvaxtar vofi yfir 
okkur eru ekki boðleg rök og standast 
ekki raunverulega skoðun.
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Samtök iðnaðarins leita að fyrirtækjum 
til að taka þátt í samstarfsverkefni um 
umhverfisstjórnun. Markmiðið með 
verkefninu er að hanna einfalt um
hverfisstjórnunarkerfi og laga það að 
litlum og meðalstórum framleiðslu og 
þjónustufyrirtækjum. Komið verður á 
fót samstarfi þar sem áhersla er lögð á 
sjálfbæra framleiðslu. Verkefnið mun 
auðvelda fyrirtækjum að vinna að úr
bótum í umhverfismálum á skilvirkan 
hátt, bæta með sýnilegum hætti sam
keppnisstöðu þeirra og um leið styrkja 
stöðu þeirra í sátt við samfélagið og 
umhverfið. 

Við leitum að áhugasömum fyrirtækj
um sem vilja nýta þetta tækifæri og 
taka þátt í að þróa einfalt og árangurs
ríkt umhverfisstjórnunarkerfi. Þátttak
endur fá aðstoð ráðgjafa við að setja 
upp kerfið og haldnar verða málstofur 
og vinnufundir. Kerfið verður unnið í 
algengum forritum og byggt upp á 

töflum til að skrá t.d. neyslu, úrgang 
og útstreymi. Auk þess bjóðast skýrslu
form og leiðbeiningar sem stuðla að 
skilvirkum lausnum og gagnast við 
markmiðssetningu og aðgerðaáætlun. 
Kerfið auðveldar þannig vinnslu upplýs
inga og gagna sem ætluð eru yfirvöld
um og viðskiptavinum.

Vinnunefnd Norrænu ráðherranefndar
innar um vörur og úrgang styrkir verk
efnið. Það er unnið á Íslandi, Álandseyj
um og Færeyjum með þátttöku um 60
90 fyrirtækja og í samstarfi við samtök 
atvinnuvega og umhverfisyfirvöld á 
hverjum stað. Verkefnisstjórn á Íslandi 
er í höndum umhverfisráðgjafa hjá 
Environice.  Áætlað er að verkefnið 
standi til loka næsta árs. 

Þetta er gott tækifæri fyrir fyrirtæki 
sem vilja setja kraft í umhverfisstarfið. 
Áhugasamir hafi samband við Bryndísi 
Skúladóttur hjá SI.

Setjum kraft í umhverfisstarfið



Fjögurra milljóna króna styrkur Samtaka 
iðnaðarins til námsefnisgerðar
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Árlega verja Samtök iðnaðarins allt að 
10 m. kr. til að styrkja námsefnisgerð í 
þeim greinum sem varða iðnaðinn miklu. 
Námsefnisstyrkur SI er auglýstur tvisvar 
á ári.  Á Menntadegi iðnaðarins í febrúar 
sl. voru afhentir námsefnisstyrkir að fjár
hæð fjórar milljónir króna.

Halla Bogadóttir, gullsmiður, fulltrúi 
dómnefndar, gerði grein fyrir verðlauna
verkefnum og verðlaunahöfum. Eftirtaldir 
hlutu námsefnisstyrk Samtaka iðnaðarins 
að þessu sinni:

IÐAN fræðslusetur hlaut 1.000.000 
kr. styrk til að kynna nám og störf í 

•
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Samtök iðnaðarins buðu til ráðstefn
unnar Skólar í mótun á Menntadegi 

iðnaðarins. Menntamálaráðherra flutti 
ávarp en aðalræðumaður dagsins var 
Torben Jessen, forstjóri SIMAC tæknihá
kólans í Danmörku. Um 80 gestir sóttu 
ráðstefnuna.

Formaður I, Helgi Magnússon, ræddi 
áherslur og störf Samtaka iðnaðarins á 
sviði menntunar og mannauðs. Hann 
nefndi m.a. fyrirhugaða sameiningu Iðn
skólans í Reykjavík og Fjöltækniskólans 
og hvatti skeleggan menntamálaráðherra 
til að taka ákvörðun í þessu máli. 

Menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, flutti ýtarlegt erindi um 
mikla umbreytingu í menntakerfinu und
anfarin ár. Nemendum hefur fjölgað til 
muna á framhaldsskóla og háskólastigi. 
Sveinsprófum í iðngreinum hefur hins 
vegar ekki fjölgað að sama skapi. 
Menntamálaráðherra vill styðja við verk
efni og viðleitni sem breytir staðalímynd
um iðn og starfsnáms. 

Torben Jessen hefur mikla reynslu af 
skólastjórnun. Hann stýrði í 20 ár við
skiptaháskóla og átti þátt í að einkavæða 
hann fyrir rúmlega tíu árum. Torben er 
nýtekinn við sem forstjóri SIMAC tækni
háskólans í Danmörku. Skólinn sérhæfir 
sig í skipstjórn og vélfræði. Í líflegu er
indi sínu lagði Torben mikla áherslu á að 
starfsemi skóla væri sveigjanleg og sinnti 
vel þörfum viðskiptavinanna, bæði nem
enda og atvinnulífs. Að mati Torbens hef
ur reynslan kennt honum að einkavæð
ing og frjálst félagaform gefur skólum 
mest frelsi til að verða við óskum við
skiptavinanna. Einnig telur hann að slíkt 
rekstrarform skóla létti smásmugulegu 
eftirlitshlutverki af stjórnvöldum en gefi 
þeim í staðinn kost á að setja sig í spor 
kaupanda þjónustu. Stjórnvöld geta ein

iðnaði og iðnfyrirtæki. 
IÐNÚ bókaútgáfa hlaut 2.000.000 
kr. styrk til að þýða og gefa út bók
ina Salons Fundamentals fyrir háriðn
ir. 
Iðntæknistofnun hlaut 500.000 kr. 
styrk til námsefnisgerðar vegna 
þekkingarmiðlunar á alhliða fram
leiðslustýrðu viðhaldi. 
Ragnar Ólafsson og Svanhildur Stein
arsdóttir hlutu 500.000 kr. til að 
gera námsefni um greiningu kynja
mynda í fjölmiðlum. 

Ingi Bogi Bogason

•

•

•

beitt sér að heildarsamhenginu; þau eiga 
auðveldra með að krefjast þess að skólar 
standist opinberar gæðakröfur. 

Dr. Svafa Grönfeldt, nýráðin rektor HR, 
hélt erindi um það hvað gerði skóla að 
góðum háskóla. Svafa telur að þekkingin 
sé mikilvægasta eign fyrirtækja 21. aldar
innar. Verðmæti fyrirtækja eru bundin 
starfsmönnum því að þeir búa yfir þekk
ingunni.  Hildur Elín Vignir, framkv.stj. 
IÐUNNAR fræðsluseturs, sagði frá 
áherslum og starfsemi IÐUNNAR. Styrkur 

Menntadagur iðnaðarins 
IÐUNNAR felst í því að ráða við stór 
verkefni sem einstakar fræðslumiðstöð
var áttu áður erfitt með. 

Að framsöguerindum loknum var efnt 
til pallborðsumræðna. Þátttakendur þar 
voru Arna Garðarsdóttir (Actavis), Baldur 
Gíslason (Iðnskólinn í Rvk.), Jón B. 
Stefánsson (Fjöltækniskólinn) og Magnús 
Þór Ásmundsson (Marel). Stjórnandi pall
borðsumræðna var Ingi Bogi Bogason, 
sviðsstjóri hjá Samtökum iðnaðarins.

F.v.: Karl Friðriksson, Ragnar Ólafsson, 

Halla Boga, Hildur Elín Vignir, Erling 

Erlingsson
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Iðnog starfsmenntuðum með frumgreinapróf 

vegnar vel í námi í tækni og verkfræði við 

Háskólann í Reykjavík samanborið við aðra 

nemendur. Þetta staðfesta niðurstöður nýrrar 

samanburðarrannsóknar sem kynntar voru á 

Menntadegi iðnaðarins.
Á Menntadegi iðnaðarins í febrúar kynnti Málfríður Þórarinsdóttir, 
sviðsstjóri frumgreinasviðs við Háskólann í Reykjavík, helstu 
niðurstöður rannsóknarinnar sem gerð var á síðasta ári. Lögð var 
könnun fyrir tvo hópa, annars vegar nemendur með iðnmenntun 
og frumgreinapróf og hins vegar nemendur með stúdentspróf. Í 
fyrri hópnum voru 70 manns og í þeim síðari 76 manns. 
Svarhlutfall var 70,3%. 

Iðnmenntaðir telja að verkleg þjálfun, sem þeir hafa hlotið, 
nýtist þeim mjög vel í tækni og verkfræðinámi. Rannsóknin 
staðfestir að iðn og starfsmenntuðu fólki með frumgreinapróf 
vegnar vel í námi í tækni og verkfræði við Háskólann í Reykjavík 
samanborið við aðra nemendur. Þetta á m.a. við fyrstu áfanga í 
eðlis og stærðfræði. Eins er viðhorf þeirra jákvæðara en 
nemenda með stúdentspróf varðandi mat á undirbúningsnámi að 
tækni og verkfræði.

Þessar niðurstöður staðfesta að iðnmenntun er góður und
irbúningur fyrir nám í tækni og verkfræði. Eins og oft hefur 
komið fram í málflutningi Samtaka iðnaðarins skortir ekki síst 
iðnmenntaða tækni og verkfræðinga.

Ingi Bogi Bogason

Hvernig vegnar 
iðnlærðum 
í tækni og 
verkfræði í HR?

Rétt fyrir lok vorþings voru samþykkt ný lög um opinber inn
kaup sem taka gildi strax við birtingu þeirra. Tilefni þessarar 
lagasetningar má rekja til tveggja Evróputilskipana frá 2004 
sem teknar voru upp í viðauka við EESsamninginn. Samtök 
iðnaðarins hafa látið sig mjög varða opinber innkaup og lagt 
ríka áherslu á sem bestar leikreglur.

Helstu nýmæli
Meðal helstu nýmæla í lögunum má í fyrsta lagi nefna að 
settar hafa verið reglur um heimild til svokallaðra samkepp
nisviðræðna þegar um er að ræða flókna samninga. Um er 
að ræða nýja tegund innkaupaferlis sem svipar um margt til 
samningskaupa að undangenginni auglýsingu, án þess þó að 
skilyrðin fyrir því að nota þetta innkaupaferli séu jafnströng. 
Þá hafa verið settar afdráttarlausari reglur um tilkynningar 
og rökstuðning. Loks er að finna í lögunum ítarlegri reglur 
um hvaða kröfur heimilt er að gera til þátttakenda í opinber
um innkaupum auk þess sem reglur hafa verið settar sem 
skylda opinberan aðila til að vísa fyrirtæki frá útboði.

Margt til bóta
Samtök iðnaðarins eru almennt séð sátt við þessi nýju lög. 
Margt í þeim horfir til verulegra bóta en annað er ekki eins 
og best verður á kosið. Það er til að mynda ánægjulegt að 
tekið er upp í 1. gr. að tilgangur laganna sé m.a. sá að efla 
nýsköpun og þróun við kaup hins opinberra á vörum, verk
um og þjónustu. Þá verður að telja mjög jákvætt að í lög
unum er að finna ákvæði sem snýr að fjárhagsstöðu bjóð
anda þar sem heimilt er að sporna gegn kennitöluflakki en 
Samtök iðnaðarins hafa um árabil vakið athygli á þessari 
meinsemd íslensks atvinnulífs.

Sveitarfélögin eiga valkost
Illu heilli er að sveitarfélögunum er enn í sjálfsvald sett 
hvort þau gangast undir þær auknu skyldur við opinber inn
kaup sem gilda um innkaup ríkis og ríkisstofnana.  Þegar 
frumvarpið var fyrst lagt fram sl. haust var gert ráð fyrir, líkt 
og í eldri lögum, að sveitarfélög og innkaup þeirra féllu ekki 
undir lögin nema þegar innkaupin væru það umfangsmikil 
að þau næðu viðmiðunarmörkum Evrópska efnahags
svæðisins. 

Samtök iðnaðarins gagnrýndu þetta harðlega í umsögn 
sinni um frumvarpið. Við meðferð frumvarpsins á nýafstöðnu 
vorþingi voru gerðar þær breytingar að sveitarfélög geta átt 
undir lögin, þó að um sé að ræða innkaup sem eru undir við
miðunarmörkum Evrópska efnahagssvæðisins, kjósi þau það 
sjálf. Kjósi sveitarfélög hins vegar að kaupa ekki inn skv. 
reglum þessa þáttar er þeim gert að setja sér reglur um inn
kaup sín. 

Þó að þarna sé ekki gengið eins langt og Samtök iðnaðar
ins hefðu kosið í málefnum sveitarfélaga verður þetta engu 
að síðar að teljast hænuskref í rétta átt og ætti að leiða til 
þess að þau sveitarfélög, sem kjósa að falla ekki undir þenn
an tiltekna þátt laganna, setji sér skýrar reglur um innkaup 
sín. Engu að síður er hætta á því að áfram gæti misræmis 
milli sveitarfélaga og það valdi erfiðleikum fyrir verktaka 
sem ekki er kunnugt hvaða reglur gilda innan hvers sveitar
félags. Má líkja þessu við að ólíkar umferðarreglur gildi milli 
sveitarfélaga.

Sigurður B. Halldórsson

Ný lög um opinber innkaup
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Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra, 
sagði á ráðstefnunni „Útvistun – allra 

hagur,“ sem haldin var í byrjun mars í 
samvinnu við Ríkiskaup og ráðuneyti 
fjármála, iðnaðar og viðskipta, að innan 
ráðuneytisins væri nú unnið að lausn svo
kallaðs VSKmáls sem verið hefur eitt 
helsta baráttumál tölvu og hugbúnaðar
fyrirtækja um árabil. 

Gildir e.t.v um annars konar þjónustu 
og vörur  sem ríkið kaupir
Lausnin felst í því að ríkisstofnunum 
verði endurgreiddur virðisaukaskattur af 
allri þjónustu sem þær kaupa af tölvu 
og hugbúnaðarfyrirtækjum en nú er virð
isaukaskattur einungis endurgreiddur af 
vinnu sérfræðinga. Ráðherra sagði að í 
fjármálaráðuneytinu væri þegar hafinn 
undirbúningur að gerð verklagsreglna 
sem gerðu þetta kleift en gert er ráð 
fyrir þeim við undirbúning fjárlaga 2008. 
Ráðherra sagði ennfremur að ef vel tæk
ist til með þetta gagnvart þjónustukaup
um tölvu og hugbúnaðarfyrirtækja sæi 
hann ekkert því til fyrirstöðu að útfæra 
þetta gagnvart annars konar þjónustu og 
vörusölu einkaaðila eins og SI og fleiri 
hafa lagt til.

VSK málið verður leyst
Ríkisstofnunum verði gert kleift að kaupa tölvuþjónustu af einkaaðilum

Óeðlileg samkeppnishindrun
Samkvæmt núgildandi lögum um virðis
aukaskatt leggja opinberir aðilar og fjár
málafyrirtæki ekki virðisaukaskatt á þjón
ustu sína og geta ekki fengið hann endur
greiddan nema af tiltekinni skilgreindri 
þjónustu sem þeir kaupa af einkaaðilum. 
Til dæmis fæst virðisaukaskattur af hýs
ingu upplýsingakerfa ekki endurgreiddur. 
Þetta hefur leitt til þess að stofnanir og 
fyrirtæki hafa komið sér upp eigin upp
lýsingatæknideildum. Hér er því um óeðli
lega samkeppnishindrun að ræða sem 
verður rutt úr vegi með fyrirhugaðri 
breytingu sem fjármálaráðherra kynnti.

Ávinningur af útvistun
Þórólfur Árnason, forstjóri Skýrr hf., 
kynnti niðurstöður könnunar sem Intel
lecta gerði fyrir SI og iðnaðar og við
skiptaráðuneytið á umfangi upplýsinga
tækni hjá opinberum stofnunum. Skv. 
niðurstöðum könnunarinnar, sem send 
var 225 stofnunum, eru 330 stöðugildi í 
upplýsingatækni á vegum ríkisstofnana, 
215 í rekstri og 115 í hugbúnaðargerð. 
Ríkið er því fjölmennasta UTfyrirtæki 
landsins. Þórólfur sagði að tækifæri 
næstu ára lægju í skýrri stefnu ríkis
stjórnarinnar í útvistun opinberra verk

Opin og sívirk samskipti milli 
atvinnulífs og ríkisstofnana mikilvæg
Júlíus S. Ólafsson, forstjóri Ríkiskaupa, 
fjallaði um nýjan samstarfsvettvang um 
þróun opinberra innkaupa en að honum 
standa SI, Samtök atvinnulífsins, Ríkis
kaup og fjármála, iðnaðar og viðskipta
ráðuneyti. Hann sagði opin og sívirk sam
skipti og upplýsingagjöf milli atvinnulífs 
og ríkisstofnana, sem fara með innkaup, 
vera mjög mikilvæg og þau bæri að efla 
til að örva þróunarstarf og nýsköpun. Þá 
yrði að móta sameiginlega stefnu stjórn
valda og atvinnulífs um aðferðir við opin
ber innkaup sem styddi við rannsóknir, 
þróun og nýsköpun.

Mikilvægt að standa rétt að málum
Bragi L. Hauksson, deildarstjóri upplýs
ingatæknideildar ríkisskattstjóra, fór yfir 
tilhögun upplýsingatækni hjá ríkisskatt
stjóra en þar er útvistun að stærstum 
hluta. Mikilvægt væri að standa rétt að 
málum og best færi á því að halda jafn
vægi en tiltekin störf ættu heima innan 
stofnunarinnar vegna þekkingar starfs
fólks. Útvistun væri oft allra hagur ef rétt 
væri staðið að málum.

Samstarfssamningar verða að vera 
gagnsæir
Hjörtur Þorgilsson, upplýsingatæknistjóri 
Icelandair, lýsti reynslu sinni af útvistun. 
Hann lagði áherslu á að samstarfssamn
ingar yrðu að vera gagnsæir, skilgreina 
þyrfti vel skipulag, vald og ábyrgð og 
loks yrði að skilgreina og viðhalda nauð
synlegri þekkingu innan fyrirtækisins. Ef 
vel tækist til ykist hagkvæmni í rekstri, 
þjónusta færi batnandi, þekkingargrunn
urinn yrði breiðari og skýrari sýn fengist 
á rekstrarkostnað.

Guðmundur Ásmundsson
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efna til einkaaðila. Almennt hefði viðhorf 
gagnvart útvistun á þessu sviði verið 
jákvætt.



 3/4. tbl. 13. árg Samtök iðnaðarins Mars/Apríl 20073/4. tbl. 13. árg Samtök iðnaðarins Mars/Apríl 200718

M y n d i r  f r á  á r s h ó f i  S a m t a k a  i ð n a ð a r i n s  1 6 .  m a r s 



 3/4. tbl. 13. árg Samtök iðnaðarins Mars/Apríl 2007 19 3/4. tbl. 13. árg Samtök iðnaðarins Mars/Apríl 2007

M y n d i r  f r á  á r s h ó f i  S a m t a k a  i ð n a ð a r i n s  1 6 .  m a r s 

Veislustjórinn Anna María Jónsdóttir skartaði hvorki meira né minna en 

þremur kjólum sem félagsmenn í Klæðskera og kjólameistarafélaginu 

saumuðu á hana í tilefni árshófsins (Odd Stefán ljósmyndari var farinn 

af vettvangi áður en Anna María skartaði þriðju glæsiflíkinni) 

Ræðumaður kvöldsins Halldór 

Einarsson oftast kallaður Dóri í 

Henson fór á kostum
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Sterkur bakhjarl í síbreytilegu umhverfi

2Þ - A.P. málun - A.R.K. - Acryl - Actavis - Aðal Tannsmíðastofan - Aðalheiður Jónsdóttir - Aðalmálun - Aðalsmíði - Aflbinding - Agnar Ludvigsson - AGR - AH pípulagnir - Akron - Akurfell - Albert Gíslason - Albert Sigurðsson

Alcan á Íslandi - Alcoa Fjarðaál - Alhliðamálun - Almenna umhverfisþjónustan - Alur blikksmiðja - Amani - Amber hárstofa - Anna E. Svavarsdóttir - Anna María DESIGN - ANZA - AP  almannatengsl - Arinbjörn Guðbjörnsson

Arnaldur Halldórsson - Arnardalur - Arnarfell - Ath - Aubert Högnason - AuðÁS - Auðkenni - Auðunn og Hafsteinn - Auður Árnadóttir - Augljós merking - Aurum - Axel Eiríksson  Gullúrið - Axel Ström Óskarsson - Axel Þórarinsson

Axis húsgögn - Á. Guðmundsson - Á. M. Sigurðsson - Áburðarverksmiðjan - Ágúst Hreggviðsson - Ágústa Valdís Svansdóttir - Ármann Halldórsson - Árni Helgason - Árni Höskuldsson - Árni Rúnar Þorvaldsson - Árvakur Morgunblaðið

Ásbjörn Þórarinsson - Ásgeir og Björn - Ásgeir Steinarsson - Ásgrímur Ingólfsson - Ásmundur Kristinsson - Ásmundur Ólafsson - Ásmynd - Ásprent Stíll - Ástak - Ásvélar - B.Á. Múrverk - Bakarameistarinn - Bakkabros - Bakstur og  veisla

Barði Önundarson - Barna- og fjölskylduljósmyndir - Barnasmiðjan - Bára K. Kristinsdóttir - Bára Kemp - Bárður Olsen - Bátasmiðja Guðmundar - Bechtel International Inc - Benedikt Jónasson - Benedikt Lárusson -  Berent Sveinbjörnsson

Berg - Berglín - Bergsmíði - Bergsteinn - Bernhöftsbakarí - Besta mál - Beyki - Birgir Eiríksson - Birgir Ísleifsson - Birta -  Bjargey - Bjarni F. Jónasson - Bjarni Guðmundsson - Bjarni Karvelson - Björgun - Björgúlfur Halldórsson

Björgvin Halldórsson - Björgvin Kjartansson - Björk - Björn Grímsson - Björn Málari - Björn S. Númason - Björnsbakarí - Bláa  lónið heilsuvörur - Blikamýri - Blikk - Blikk- og tækniþjónustan - Blikkarinn - Blikkás Funi - Blikkiðjan

Blikkrás - Blikksmiðja Austurbæjar - Blikksmiðja Ágústar Guðjónssonar - Blikksmiðja Einars - Blikksmiðja Guðmundar J. Hallgrímssonar - Blikksmiðja Gylfa - Blikksmiðja Reykjavíkur - Blikksmiðjan Borg -  Blikksmiðjan Vík - Blikksmiðurinn

Blikksmíði - Blikktækni - Blæbrigði - BM Vallá - Boði - Borgargarðar - Borgarnes kjötvörur - Borgarplast - Borgarverk - Borgarvirki - Borgþór Guðjónsson -  Bólstrarinn - Bólstrun Ásgríms - Bólstrun Ásgríms Þórs - Bólstrun Elínborgar

Bólstrun Jóns Sigurðssonar - Brauða- og kökugerðin - Brauðberg - Brauðgerð Kr. Jónssonar & Co - Brauðgerð Ólafsvíkur - Breiðholtsbakarí - Brilliant - Bryndís K. tannsmíðastofa - Bryngeir Ásbjörnsson - Bubbi pípari - Burkney - Búbót

Bústólpi - Bútur - Bygging - Byggingafélagið Óskar og Árni - Byggingafélagið Sandfell - Byggingafélagið X - Byggingarfélagið Aspir - Byggingarfélagið Smári - Byggingarlist -  Byggjandi - Byggó - Bylgja Bragadóttir - Bæjarbakarí

C.axis hársnyrtistofa - Cara snyrtistofa - Carat - Haukur gullsmiður - Carl M. C. Lund - CCP - Celsíus - Central - Dagsljós - Daltré - Deka -  Dekurhornið - Design hárstúdíó - Dixill - Díva snyrtistofa - Doddi málari - Drifás verkstæði

Dröfn snyrtistofa - Dúkarinn.is - Dverghamrar - Dynkur - Dýrfinna Torfadóttir - E.R. Gröfur - E.T. - Eðal - Eðalhús - Efnamóttakan - Eggert og Pétur - Egill Strange - Einar Einarsson - Einar H. Esrason - Einar Kristjánsson

Einar Sædal Svavarsson - Einval - Eiríkur og Einar Valur - EJS - Elín Guðmunda Magnúsdóttir - Elín Sigurðardóttir METRO - Ellert Skúlason - Elvar Ingason - Emmessís - Endurvinnslan - ER hús - Erla Aðalgeirsdóttir - Erla Stefánsdóttir

Esja kjötvinnsla - Eyjablikk - Eyjasýn - Eyjatré - Eyland Garðyrkja - Eyrún prentsmiðja - Eyþór og Þorkell - Fagfólk - Faggarður - Fagmálun Litaval - Fagtak - Fagus - Fang - Fanntófell - Farfa - Feðgar - Fellabakarí - Félag hárgreiðslu-

og hárskerameistara á Norðurlandi - Félag hársnyrtifólks Austurlandi - Félag húsgagna- og innréttingaframleiðenda - Félag íslenskra gullsmiða - Félag skrúðgarðyrkjumeistara - Félag vinnuvélaeigenda - Finn Henrik Hansen - Fín málun

Fínka - Fjarðanet - Fjarðarbakarí - Fjarðarlagnir - Fjarðarmálun - Fjarðarmót - Fjarðarstál - Fjóla Gullsmiður - Fjölblendir - Fjölnir trésmiðja  - Fjölritunar- og  útgáfuþjónustan - Fjölverk verktakar - Flakk - Fleygar - Flosi Ólafsson - Flotmúr

Flugger - Form bólstrun - Fossvélar - Framkvæmd - Framrás - Freyja - Friðrik Jónsson - Friðrik Ragnarsson Hansen - Frostmark - Frostverk - Fræsun - Fura - Furuás - G. A. P. - G. H. Guðmundssynir - G. Helgason - G. Leifsson

G. Skúlason vélaverkstæði - G. V. Gröfur - G.G. Málun - G.S. Múrverk - G-5 Kranaafgreiðslan - Gagarín - Galdur - Gallerí hár - Gamla bakaríið - Garðar Sigurþórsson - Garðasteinn - Garðmenn - Garðtækni - Garðyrkjumaðurinn

Garðyrkjuþjónustan - GÁ húsgögn - Gámaþjónusta Akraness - Gámaþjónusta Vestfjarða - Gámaþjónustan - Geirabakarí - Georg V. Hannah - Gerður H. Jónsdóttir - GG flutningar - GI múr - Gilbert Elísson - Gilbert úrsmiður

Gissur Þór Árnason - Gínó snyrtistofa - Gísli J. Johnsen - Gísli Jónsson - Gísli Magnússon - Gísli og Gunnar - Gísli og  Kristján - Gísli Ölver Sigurðsson - Gíslína H. Einarsdóttir - GJ smiðir - GK snyrtistofa - Glefsir - Gler og lásar - G lerborg

Glerverksmiðjan Samverk - Globodent á Íslandi - Glófaxi - Glófi - Glugga- og hurðasmiðja SB - Gluggasmiðjan - Goðaland - Gott útlit hársnyrtistofa - Góð mál  - Góðir hálsar - Grásteinn - Grein - Greind - Grettir fjölritunarstofa

Gréta Sigurborg Guðjónsdóttir - Grindin - Gríma hárstofa - Grímur Bjarnason - Græðir - Gröfuþjónusta Tryggva Einars - GT Tækni - Guðjón Árnason - Guðjón Engilbertsson - Guðjón Guðlaugsson - GuðjónÓ - Guðlaugur Stefánsson

Guðmundur Antonsson - Guðmundur Ágúst Magnússon - Guðmundur Gunnar Þórðarson - Guðmundur Ingimundarson - Guðmundur Kristinsson - Guðmundur L. Sverrisson - Guðmundur Magnússon - Guðmundur Ó.  Eggertsson

Guðmundur Óskarsson - Guðmundur S. Viðarsson - Guðmundur Sigurbjörnsson - Guðmundur Skúlason - Guðmundur Örn Böðvarsson - Guðnabakarí - Guðrún Tinna Valdimarsdóttir - Guinot MCstofan - Gull  og demantar

Gull og grænir skógar - Gull og Silfur - Gull- og Silfursmiðjan - Gull- og silfursmiðjan Erna - Gullkistan - Gullkúnst Helgu - Gullsmiðjan  - Gunnar Benediktsson - Gunnar Leifsson - Gunnar Már Gíslason - Gunnar Már Þórðarson

Gunnar og Ólafur - Gunnar Þormóðsson - Gunnar Þór Hannesson - Gunnar Örn - GuSt - Gúmmísteypa Þ. Lárusson - Gúmmívinnslan - Gústaf  Njálsson - Gylfi  Guðmundsson trésmiðja - Gylfi M. Einarsson - Gylfi Ómar Héðinsson

GÞ Skartgripir og úr - Gæðabakstur - Gæðafæði - Gæðamálun - H. H. Gólf - H. S. bólstrun - H.S. málverk - HA - Haagensen -  Hafsteinn Eyjólfsson - Hagblikk - Hagbær - Haki - Halla Boga Gullsmíði - Halldór Ágúst Halldórsson

Halldór Ólafsson úrsmiður - Halli gullsmiður - Hampiðjan - Hamrar - Hannes Hvanndal Arnórsson - Hannes málari - Haraldur Sumarliðason - Háfell - Hár Moda - Hár- og  snyrtihúsið Ónix - Hár- og sýningarhúsið Unique

Hárgreiðslustofa Jóhönnu Jónsdóttur - Hárgreiðslustofa Heiðbjartar - Hárgreiðslustofa Heiðu - Hárgreiðslustofa Helenu Stubbalubbar - Hárgreiðslustofa Huldu - Hárgreiðslustofa Ingibjargar - Hárgreiðslustofa Ólafar  Hjartardóttur

Hárgreiðslustofa Steinunnar - Hárgreiðslustofa Önnu - Hárgreiðslustofan Cleo - Hárgreiðslustofan Delíla og Samson - Hárgreiðslustofan Eva - Hárgreiðslustofan Guðrún - Hárgreiðslustofan Mín - Hárgreiðslustofan Möggurnar í  Mjódd

Hárgreiðslustofan Snyrtihúsið - Hárhús Kötlu - Hárhöllin - Hárið - Hárkompaní - Hárnet - Hárný - Hársaga - Hársnyrtistofa Sveinlaugar Þórarinsdóttur - Hársnyrtistofa Ernu - Hársnyrtistofa Eydísar - Hársnyrtistofa Guðrúnar Önnu

Hársnyrtistofa Maríu - Hársnyrtistofa Rósu og Jónu - Hársnyrtistofa Þórhildar - Hársnyrtistofan Aida - Hársnyrtistofan Arnarbakka - Hársnyrtistofan Capello - Hársnyrtistofan Capilli - Hársnyrtistofan Höfuðlausnir - Hársnyrtistofan Lokkafín

Hársnyrtistofan Lydía - Hársnyrtistofan Medulla - Hársnyrtistofan Sparta - Hársnyrtistofan Strúktura - Hársnyrtistofan Tíkó - Hársport - Hárstofan Arte - Hárstofan Ýr - Hártískan Kaupangi - Hárverkstæðið - Hásalir - Hástígur - Hefilverk

Heilsa og útlit - Heimaey kertaverksmiðja - Heimir og Jens - Heimir og Þorgeir - Helena fagra snyrtistofa - Helgi Garðarsson - Hendur í Hári - Henrý  Kristjánsson - Henson - Hermann Jónsson - Héðinn - Héðinn Schindler lyftur

Héraðsprent - Héraðsverk - Hérastubbur - HF fasteignir - HH málun - HH verktakar - Hit innréttingar - Hjalti Guðmundsson - Hjalti Örn Ólason - Hjartavernd - Hjá Ernu hársnyrtistofa - Hjá Jóa  Fel Brauð og kökulist - Hjálmar Gunnarsson

Hjálmar Vigfússon - Hlíf Sigurðardóttir - Hlynur - HM pípulagnir Siglufirði - Hnappur - Hnotuberg - Hollt & Gott - Hornabrauð - Hóll  - Hópvinnukerfi Focal Groupware - Hraðhreinsun Austurlands - Hraði - Hreinn Sigurjónsson - Hreinsitækni

Hrönn Stefánsdóttir - Hugbúnaður - Hugsmiðjan - HugurAx - Hugvit - Hurðaþjónustan Ás - Húsagerðin - Húsaklæðning - Húsgagnavinnustofa R.H. - Húsprýði -  Hverabakarí - Icefox á Íslandi - Iceland Spa and Fitness - Iðnmark

Ingileifur Jónsson - Ingimundur Einarsson - Ingvar Ísebarn - Ingvar og Kristján - Ingvi Óðinsson - Innn - ISS Ísland - Í góðum málum - ÍAV - Íris Fönn Gunnlaugsdóttir - Ísafoldarprentsmiðja - Ísaga - Ísfrost -  Íslenska Gámafélagið

Íslenska járnblendifélagið - Íslenska lífmassafélagið - Íslenskir málarar - Ísloft blikk- og stálsmiðja - Ísmálun - Ístak - J&S byggingaverktakar - J. B. - J. Kolbeins pípulagnir - Jarðboranir - Jarðmótun - Jarðvélar - Járnsmiðja Árna H.

Jónssonar - Járnsmiðja Óðins - JE vélaverkstæði - JK Hönnun - Jóel Fr. Jónsson - Jófríður Benediktsdóttir - Jóhann Hauksson trésmíði - Jóhann Viktor Steimann - Jóhannes Jónasson - Jóhannes Long - Jói og félagar - Jón Björnsson

Jón Einarsson - Jón Hrafn Jónsson - Jón I. Garðarsson - Jón Ingi Young - Jón Kjartan Sigurfinnsson - Jón málari - Jón og Óskar Úr og skartgripir - Jón og  synir - Jón S. Guðmundsson - Jón Sigurgeirsson - Jón V. Hinriksson - Jón Þórðarson

Jóna Sveinsdóttir - Jónas Kristófersson - Jónatan Grétarsson - Jörvi - K. Maack ljósmyndun - Kaffitár - Kaj Pind - Kantur - Karl Jón Hirst - Karl R. Guðmundsson úrsmiður - Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar - Katla - Kaupfélag Skagfirðinga

Kári Valur Hjörvarsson - KB Bólstrun - Kerfisþróun - Kerfóðrun - Ketilbjörn - Kine - Kjarnafæði - Kjarnavörur - Kjartan Kjartansson - Kjóll og klæði - Kjörís - Kjötkaup - Klafi - Klak - Klaki stálsmiðja - Klemenz  Jónsson - KLH

Klipparar Carter - Klínisk tannsmiðja Kolbrúnar - Klukkan - Klæðning - Klæðskera- og kjólameistarafélagið - Klæðskerahöllin - KNH Kubbur Norðurtak Höttur - Kolbrún Ingólfsdóttir - Kornax - Kornið - Kr. Ólafsson - Krani - Krappi - Krás

Kredit - Kristinn H. Grétarsson - Kristinn Hermansen - Kristinn Kristinsson - Kristján Logason - Kristján Pétur Guðnason - Kristján Sigurðsson  - Kristjánssynir - Króksverk - K-Tak - Kælismiðjan Frost - Kökubankinn - Kökugerð H.P..

Kökuhornið - Lindabakarí - Kökumeistarinn - Kökuval - Lagnalausnir - Lagnavirki - Landbrot - Landbrot - Landsmálun - Landssamband bakarameistara - Landsteinar Strengur - Lars Gunnarsson  -Laugar Spa snyrti- og nuddstofa - Launafl

Lára Magnúsdóttir - Lárus Steinar Karlsson - Lás - Leðuriðjan - Leturprent - Létt í spori - LG - LH tækni IceConsult - Lilja Ragnarsdóttir - Linda Líf Margrétardóttir - Listhár  - Listkúnst - Litadýrð - Litagleði - Litalínan - Litbrigði - Litco

Litir og penslar - Litla málarastofan - Litlafell - Litlaprent - Litróf - Líf-Hlaup - LÍFLAND Mjólkurfélag Reykjavíkur - Límtré Vírnet - Ljósmynd - Ljósmyndarafélag Íslands - Ljósmyndarinn Binni - Ljósmyndasafn RTh - Ljósmyndastofa Erlings

Ljósmyndastofa Páls - Ljósmyndastofa Þóris - Ljósmyndir Rutar - Loðnuvinnslan - Loftlínur - Loftorka Borgarnesi - Loftorka Reykjavík - Loftur Þór Pétursson Bólsturverk - Lokkalist - Lóðalist - Lyfjaþróun - Lystigarðar - Lýsi - Magg

Magnús E. Kristinsson - Magnús Gíslason - Magnús Jónsson - Malarvinnslan - Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas - Mandala - Marel - Margrét B. Pétursdóttir  - Margrét Guðmundsdóttir - Margrét Hrönn Frímannsdóttir - Mark-Hús - MarOrka

Marteinn Jónsson - Mats Wibe Lund - Matvælakassar - Málarakompaníið - Málaralist - Málarameistarafélagið - Málarameistarar - Málaramiðstöðin - Málarasmiðjan - Málaraverktakar - Málaravinnan - Málmsteypa Þorgríms Jónssonar

Málmsteypan Hella - Málmur samtök fyrirtækja í málm- & skipasmíði - Málning - Málningarmiðstöðin - Málningarþjónusta Jóhanns Einarssonar - Málningarþjónusta  Kristjáns - Málningarþjónusta Þorkels - Málningarþjónustan AK

Málun SSB - MEBA Magnús E. Baldvinsson - Meistarafélag bólstrara - Meistarafélag byggingamanna á Norðurlandi - Meistarafélag iðnaðarmanna í Hafnarfirði - Meistarafélag í hárgreiðslu - Meistarafélag Suðurlands - Menn og mýs - Mentor

MerkurPoint - MEST - Meta Járnsmíði - MG saumur MG föt - Microsoft á Íslandi - Miðás - Miðstöð - Mjólka - Mjólkursamlag Ísfirðinga  - Monroe - Mosfellsbakarí - Módelskartgripir - Móðir Náttúra - Mótorverk - MS - Múlalundur

Múr- og flísaþjónustan - Múr- og málningarþjónustan Höfn - Múr og smíði - Múr- og terrazzolagnir - Múrarameistarafélag Reykjavíkur - Múrarinn - Múrfag - Múriðn - Múrprýði - Múrsteypan - Múrþjónusta Helga Þorsteinssonar -  Myllan

Myllan brauðgerð - Myndás - Nesmúr - Nesprent - Nesprýði - Nestak - Net - Netagerð Aðalsteins - Netagerð Jóns Holbergssonar -  NimbleGen Systems - Njáll Kjartansson - Norðlenska matborðið - Norðlenskir aðalverktakar - Norðurál

Norðurmjólk - Norðurpóll - Norðurvík - Normi - Norm-X - Nói-Síríus - Nýja bakaríið - Nýja kaffibrennslan - Nýmynd - Nýtt Hús - Nærfatagerðin Ceres - Nærmynd -  Odd Stefán Ljósmyndun - Oddný Dóra Stefánsdóttir - Oddur bakari

OPM - OR Hlutagerðarfélag - Ora - ORF Líftækni - ORO skart - Ossi - Osta- og smjörsalan - Ottó Einar Jónsson - Oxa  - Ófeigur gullsmiðja - Ólafur Kristinn Ólafsson - Ólafur Sigurðsson - Óli Jóhann Daníelsson - Ómar H. Egilsson

Óskar og Einar - Óskatré - P. Alfreðsson - P. Snæland - Pappír - Passion - Páll Gíslason - Páll Ólafsson - Páll Sveinbjörnsson - Pálmi Ásbjarnarson - Pendúll - Perma - Petromodel - Pétur Jónsson - Pétur Kristjánsson - Pétur Már Finnsson

Pétur og Kristinn - Pixel - Pílan - Pílus hársnyrtistofa - Pípulagnaverktakar - Pípulagningaþjónusta Ásgeirs - Pípulagnir Samúels og Kára - Planki - Plastás -  Plastprent - Plastprent - Pottagaldrar - Prem - Prentmót - Prentsmiðja Hafnarfjarðar

Prentsmiðjan Viðey - Prenttækni - PS Lagnir - Rafeining - Ragnar Björnsson - Ragnar og Guðjón - Rakarastofa Ragnars - Rannsóknarþjónustan Sýni - Rauðhetta og úlfurinn - Rekkverk - Rekstrarfélag Salon VEH - Repró Valgeir Emilsson

Reykjalundur plastiðnaður - Reynir bakari - Ris - Ríkharður F. Jensen - Rósaberg - RSNÞ - RST Net - RT - Rúmmeter - Rúnar Eyjólfsson - Ræktunarsamband Flóa og Skeiða - S. Helgason - S.G. Hús - S.S. Byggir - Saga verktakar

SagaMedica Heilsujurtir - SAH Afurðir - Samey - Samskipti - Samson - Samtök íslenskra húshlutaframleiðenda - Sandblástur og málmhúðun - Sandholt - Sauðárkróksbakarí - SBS Innréttingar - Sel-hús  - Selma Ragnars Listauki - Selós

Sementsverksmiðjan - Set - Sérsmíði - SG dúkari - SH Hús - Sif Ægisdóttir - Sifka - Sigfús Már Pétursson - Sigmundur F. Þórðarson - Sigríður Magnúsdóttir Lorange - Sigríður Sigfúsdóttir - Sigríður Svanborgardóttir - Sigtryggur Sigurðsson

Sigurður Benónýsson - Sigurður Einarsson - Sigurður Eyþórsson - Sigurður Grétar Guðmundsson - Sigurður H. Sigurðsson - Sigurður og Eyjólfur - Sigurður Pálsson  - Sigurður Sigurðsson - Sigurður Stefán Jónsson - Sigurjón Pálsson

Sigurjónsbakarí - Silkiþræðir - Síld og Fiskur kjötvinnsla - Sjá óháð ráðgjöf - Sjávarberg - Sjö í höggi - Skaginn - Skarphéðinn Hjálmarsson  - Skartís - SKG verktakar - Skipasmíðastöð Njarðvíkur - Skipasmíðastöðin Skipavík - Skóflan

Skýrr - Sláturfélag Suðurlands - Sláturfélag Vopnfirðinga - Slippfélagið í Reykjavík - SM Jónsson - Smári Sigurðsson - Smári Vignisson - Smellinn - Smiðir - Smíðandi -  Snittvélin - Snorri Magnússon - Snyrti- og fótaaðgerðastofa Ásdísar

Snyrtiakademían í Kópavogi - Snyrtimiðstöðin Lancome - Snyrtistofa Ágústu - Snyrtistofa Grafarvogs - Snyrtistofa Huldu - Snyrtistofa Jennýjar Lind - Snyrtistofa La Bella Donna - Snyrtistofa Ólafar - Snyrtistofa Ólafar Ingólfs

Snyrtistofa Rósu - Snyrtistofa Sigrúnar Díva - Snyrtistofa Xanadú - Snyrtistofa Þóru - Snyrtistofan Akranes - Snyrtistofan Aníta - Snyrtistofan Ágústa - Snyrtistofan Ársól - Snyrtistofan Carita - Snyrtistofan Dís - Snyrtistofan Eygló

Snyrtistofan Garðatorgi - Snyrtistofan Greifynjan - Snyrtistofan Gyðjan - Snyrtistofan Hilma - Snyrtistofan Hrund - Snyrtistofan Jóna - Snyrtistofan Lipurtá - Snyrtistofan Líkami og sál - Snyrtistofan Okkar - Snyrtistofan Paradís

Snyrtistofan Rós - Snyrtistofan Ylur - Snyrtistofan Þú um þig - Soffía D. Halldórsdóttir - Sorphreinsun Vilhelms Harðarssonar - Sólrún Jónsdóttir - Spuni - Spöng - SR múr - SR vélaverkstæði  SS smíði - Stafna á milli - Stafnafell

Stansverk - Stálbær - Stál-Orka - Stálsmiðjan - Stálsmíði Magnúsar Proppé - Stálstjörnur - Stefán Jónsson - Stefán Ó. Hermannsson - Steinberg -  Steinprent - Steinull - Steinval - Stiki - Stjörnublikk - Stjörnu-Oddi - Stjörnustál - Stoðverk

Studio 101 - Studio Björg - Stuðlaberg - Stúdíó Marilyn - Suðulist Reisir - Suðurverk - SV málningarverktakar - Svansprent - Svanur A. Ingimundarson - Svanur Ingvarsson - Sveinbjörn Sigurðsson - Sveinn Pálsson - Sveinn Sigurðsson

Sveinn Valþór Sigþórsson - Sveinsbakarí - Sverrir Pétur Pétursson - Svipmyndir - Sæplast Dalvík - Sæunn Björg Hreinsdóttir - Sævar - Sævar Leifsson - Sæþór - Sögin - Tannbogi - Tannform - Tannlist - Tannljós tannsmíðaverkstæði

Tannmiðlun - Tannsmiðafélag Íslands - Tannsmiðja Siggu Maju - Tannsmiðjan - Tannsmiðjan DL - Tannsmiðjan Króna - Tannsmíðamiðstöðin - Tannsmíðastofa Arnheiðar - Tannsmíðastofa Einars K. Einarssonar - Tannsmíðastofa Ingvars

Tannsmíðastofa Júníusar Pálssonar - Tannsmíðastofa Sólbjartar - Tannsmíðastofan (x4) - Tannsmíðaverkstæði RMR - Tannsmíðaverkstæðið - Tannsmíði Marteins - Tannverk Suðurlands - TAP - Tarsus - Te og kaffi - Team hárstudíó - Teknís

Tempra - Tiltak - Timbra - Timburhús - Tindafell - Tímadjásn skartgripaverslun - TM Software - Toni & Guy Íslandi - Toppurinn - Tómas B. Þorbjörnsson - Tómas Einarsson - Tómas Sigurðsson - TrackWell Software - Trefjar - Tréborg

Trénaust - Trésmiðja Magnúsar F. Jónssonar - Trésmiðja Þráins E. Gíslasonar - Trésmiðja Ásgríms Magnússonar - Trésmiðja GKS - Trésmiðja Helga Gunnarssonar - Trésmiðja Hilmars - Trésmiðja Kristjáns Jónass - Trésmiðjan Akur

Trésmiðjan Borg - Trésmiðjan Breiður - Trésmiðjan Hnífsdal - Trésmiðjan Rein - Trésmíðaverkstæði Gylfa - Trésmíðaverkstæði Sveins Heiðars - Trétak - Trévangur - Tréverk - Trico - Tunnan prentþjónustan - TV tækniþjónusta

Töff hár hársnyrtistofa - Tölvumiðlun - Umslag - Unnur Ólöf Matthíasdóttir - Uno - Úlfar Karlsson - Úra- og skartgripaverslun Heide - Úra- og skartgripaverslunin - Úrsmiðafélag Íslands - Vagn Preben Boysen Hárkúnst - Vagnar og þjónusta

Vaki Fiskeldiskerfi - Valgeirsbakarí - Valhöll Herdís og Helga - Valsmíði - Varmamót - Vegamál - Velverk - Verði þinn vilji - Verk- og kerfisfræðistofan - Verkás - Verkland - Verktaka og ráðgjöf - Verktakar Magni - Verktækni - Verkþing

Verkþing pípulagnir - Vestfirskir verktakar - Véla- og skipaþjónustan Framtak - Véla- og skipaþjónustan Framtak - Vélaleiga Einars H. Péturssonar - Vélaleiga S. Magnússonar - Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar - Vélaverkstæði Jóhanns

Ólafs - Vélfag - Vélgrafan - Vélgæði - Vélsmiðja Agnars - Vélsmiðja Árna Jóns - Vélsmiðja Einars Ámundas - Vélsmiðja Heiðars - Vélsmiðja Hornafjarðar - Vélsmiðja Konráðs Jónssonar - Vélsmiðja Ólafs R.  Guðjónssonar - Vélsmiðja

Ólafsfjarðar - Vélsmiðjan Altak - Vélsmiðjan Logi - Vélsmiðjan Orri - Vélsmiðjan Vík - Véltækni - Vélvirki - Vélvík - VG fagmálun -  Viasys Healthcare Ísland - Viðar Guðmundsson - Viðar J. Scheving - Viðar Jónsson - Vignir Þorláksson

Vilhelm V. Guðbjartsson - Vilko - Vinnuvélar A. Michelsen - Virki - Virkjun - Virkni - Vita Liberata - Víðir Bergmann Birgisson - Vífilfell - Víking - Víkurfréttir - Vogabær - Völvusteinn - Wink Hárlengingar - Xit hárstofa - Ýting - Zone

Þ.G. verktakar - Þ.H. blikk - Þ.J. verktakar - Þekking Tristan - Þemasnyrting - Þorgeir & Ellert - Þorgeir Sigurðsson - Þorsteinn Guðmundsson - Þorsteinn Viðarsson - Þorvarður Þorvaldsson - ÞÓB vélaleiga - Þórarinn Hjalti Hrólfsson

Þórður Árnason - Þórhildur Vilhjálmsdóttir - Þórir Úlfarsson - Þórunn Pálsdóttir - Þrastarverk - Þráinn Guðmundsson - Þróttur - Þröstur Ingvarsson - Þyngdarafl - Þörungaverksmiðjan - Ægir Þorláksson - Ölgerðin Egill  Skallagrímsson

Ölur trésmiðja - Ömmubakstur - Öndvegi - Örn Karlsson - Örn Sigurðsson húsgagnasmiðja - Ösp - Össur

Þetta erum við


