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Það er í verkahring samkeppnisyfir-
valda að tryggja heilbrigða sam-
keppni á grundvelli samkeppnislaga
og sjá til þess að fyrirtækin virði sett-
ar leikreglur. Það er hins vegar ekki
þeirra hlutverk að stjórna því á
hvern hátt atvinnulífið þróast. Stjórn-
endur og eigendur fyrirtækjanna
eiga að ráða hvort og hvernig fyrir-
tæki kaupa eða selja hvert annað,
renna saman eða klofna. Hitt er líka
jafn ljóst að markaðsráðandi fyrir-
tæki eiga að vera undir sérstöku eft-
irliti samkeppnisyfirvalda.

VONBRIGÐI

Það voru mikil vonbrigði fyrir Sam-
tök iðnaðarins þegar samkeppnisráð
ákvað að ógilda kaup Prentsmiðjunnar
Odda hf. á Steindórsprenti-Gutenberg
ehf. Niðurstaðan bendir eindregið til
þess að samkeppnisyfirvöld telji betra
að tryggja samkeppni með því að
stjórna þróun atvinnulífsins en að hafa
eftirlit með því að samkeppnisreglum
sé fylgt. Það er miður. Endanleg niður-
staða þessa máls getur haft víðtæk
áhrif á iðnaðinn og allt íslenskt at-
vinnulíf og hindrað nauðsynlega hag-
ræðingu og samruna fyrirtækja. Þess
vegna láta Samtök iðnaðarins sig mál-
ið varða og geta ekki setið aðgerðar-
laus hjá. Rétt er að minna á að um 60

fyrirtæki í blaða- og prentiðnaði eiga
aðild að Samtökunum, þar á meðal öll
helstu fyrirtækin í greininni.

NÝTT ÚRRÆÐI

Samkeppnisyfirvöldum var fengið
aukið vald til að takast á við markaðs-
ráðandi fyrirtæki með lagabreytingum
sem tóku gildi í desember sl., m.a.
vegna þrýstings frá Samtökum iðnað-
arins. Misnotkun markaðsráðandi
stöðu hefur ekki fyrr verið bönnuð
með afdráttarlausum hætti í íslensk-
um lögum og því
hafa samkeppnisyf-
irvöld ný og virk úr-
ræði til þess að
þvinga þau fyrirtæki
sem það gera til
þess að láta af þeirri
háttsemi með banni,
fyrirmælum eða til-
teknum skilyrðum. Samkeppnisráð
getur líka með ákvörðunum sínum
hlutast til um verð og viðskiptakjör
einstakra fyrirtækja eða fyrirtækja-
hópa enda verði ekki með öðru móti
komið í veg fyrir skaðleg áhrif á sam-
keppni.

BANN VIÐ SAMRUNA

Samtök iðnaðarins hafa alla tíð hald-
ið því fram að ekki væri skynsamlegt
að veita samkeppnisyfirvöldum heim-
ildir til þess að ógilda samruna/yfir-
töku fyrirtækja. Engu að síður er í
samkeppnislögum ákvæði sem heimil-
ar samkeppnisyfirvöldum að banna
fyrirtækjum að sameinast. Það er hlið-
stætt því sem tíðkast í öðrum löndum.
Sá mikilvægi munur er þó á að á Ís-
landi er miðað við einn milljarð íslen-
skra króna í sameiginlega veltu fyrir-
tækjanna til þess að afskipti yfirvalda
komi til greina en 40 milljarða í Dan-
mörku og 36 milljarða í Svíþjóð og þá
þurfa a.m.k. tvö fyrirtækjanna að velta
a.m.k. 50 milljónum íslenskra króna á
Íslandi, rúmum þremur milljörðum í
Danmörku og 900 milljónum í Svíþjóð.
Hér er því ólíku saman að jafna. Danir
hafa aldrei beitt sinni heimild. Svíar
hafa á síðustu fimm árum sótt þrjú
mál fyrir dómstólum til þess að banna
samruna og náði bann fram að ganga í

tveimur tilvikum. Á síðustu 10 árum
hefur framkvæmdastjórn ESB aðeins
gripið 13 sinnum til þess ráðs að
banna samruna. Þetta sýnir að hvar-
vetna er litið á bannið sem neyðarúr-
ræði. Því er ekki að heilsa hér. Í mál-
um Myllunnar, Odda og ríkisbankanna
grípur samkeppnisráð til sleggjunnar
þar sem hamar hefði dugað.

VIRÐBRÖGÐ MARKAÐARINS

Það er ómögulegt að skilja hvernig
samkeppnisráð metur hvað gerist við
samruna og áhrif hans á markaðinn og
samkeppni. Í Oddamálinu er því slegið
föstu að innlendir og erlendir keppi-
nautar muni eða geti ekki brugðist við.
Líka er slegið föstu að kaupendur
muni eða geti ekki brugðist við sam-
runanum og þess vegna geti Odda-
samsteypan hagað sér óháð keppi-
nautum og viðskiptavinum. Tímarita-
og bókaútgáfa er á örfárra höndum og
stærsta einstaka prentverkið, síma-
skráin, er á einni hendi. Það mætti
heita sérkennilegt ef þessir aðilar
brygðust ekki við ef Odda-samsteypan
tæki að haga sér óháð þessum við-
skiptavinum sínum. Til þess hafa þeir
alla burði og tækifæri. 

Það er eins og samkeppnisráð hafi
alveg gleymt fullyrðingum sínum þeg-
ar það vildi banna sameiningu Myll-
unnar og Samsölubakarís. Þar var al-
veg það sama uppi á teningnum. Full-
yrt var fullum fetum að markaðurinn
gæti ekki og myndi ekki bregðast við
sameiningunni og samkeppnin væri
fyrir bí. Á daginn kom hins vegar að
markaðurinn brást við. Nýtt verk-
smiðjubakarí var reist á mettíma og
bakar nú brauð í samkeppni við Myll-
una-Brauð. Í málatilbúnaði samkeppn-
isráðs stendur því ekki steinn yfir stei-
ni.

Þessi atburðarás sýnir einmitt í
hnotskurn að samkeppnisyfirvöld eiga
ekki og geta ekki stjórnað uppbygg-
ingu atvinnulífsins. Það er ekki þeirra
hlutverk og getur aldrei leitt til góðs
fyrir einn né neinn.

Jón Steindór Valdimarsson
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„Stjórn Málms - samtaka fyrirtækja í
málm- og skipaiðnaði lýsir yfir
ánægju með að tekist hefur að upp-
lýsa á Alþingi hver raunverulegur
kostnaður er þegar orðinn vegna
smíði og endursmíði hins nýja haf-
rannsóknaskips. Með því er staðfest-
ur sá grunur að ekki hafi allt verið
með felldu um þessa framkvæmd og
enn sér ekki fyrir endann á þeirri
raunasögu. 

Stjórnin telur að með því að fela
hinni chilensku skipasmíðastöð að
annast smíði skipsins hafi þeir, sem
það ákváðu fyrir hönd ríkisins, tekið
mikla áhættu. Fagurgali sölumanna um
að þetta fyrirtæki gæti smíðað skipið
eins og til var ætlast reyndist orðin
tóm eins og sannast á því að þegar er
búið að endurvinna verkið fyrir tugi
milljóna króna eftir að skipið kom til
landsins og mikið verk óunnið.

Stjórn Málms furðar sig á að Haf-
rannsóknastofnun skuli í umræddu
svari gefa sér að viðbætur utan til-

boðs, að fjárhæð tæpar 432 milljónir
króna, hefðu orðið nákvæmlega þær
sömu hjá Slippstöðinni hf. (nú Stáltak
hf.) ef það fyrirtæki hefði fengið verk-
ið. Í viðbótunum er t.a.m. tilgreindur
kostnaðarliður sem nemur hálfu þriðja
hundraði milljóna króna (rafbúnaður)
og honum bætt óbreyttum við tilboð
Slippstöðvarinnar án þess að starfs-
menn fyrirtækisins hafi nokkrar upp-
lýsingar um hvað þar liggur að baki.
Hér er því um órökstuddar tilgátur að
ræða og niðurstaðan því með öllu
ómarktæk.

Stjórn Málms mótmælir þeirri full-
yrðingu forstjóra Hafrannsóknastofn-
unarinnar að verkið hafi staðist áætl-
un. Þegar samningar voru undirritaðir
í febrúar 1998 var sagt að heildarverð
skipsins yrði 1,5 milljarðar króna. Nú
er talað um að skipið hafi kostað 1,7

milljarða en þá er ekki meðtalinn
kostnaður af viðgerðum og lagfæring-
um sem nemur a.m.k. 55 milljónum
króna. Það er því ljóst að verkið hefur
farið a.m.k. 255 milljónir króna fram úr
upphaflegri áætlun. Enda þótt hluti
þessarar fjárhæðar stafi af viðbótum,
sem ákveðnar voru á smíðatíma, hefur
ekki verið sýnt fram á að hún nemi
þessari gríðarlegu fjárhæð.

Af þessari dapurlegu reynslu geta
allir dregið nokkurn lærdóm. Kaup-
endum skipa ætti nú að vera ljóst að
ekki er allt fengið með lægsta verði við
undirskrift smíðasamninga og hverfa
síðan á ókunnar slóðir. Hið opinbera
þarf að vanda vel til útboða og gæta
þess að taka ávallt hagstæðasta til-
boði og stuðla jafnframt að því að
byggja upp atvinnulíf hér á landi án
þess að brjóta í bága við alþjóðasam-
þykktir sem Ísland er aðili að.“

Leitað langt yfir skammt
Kostnaður af smíði nýs hafrannsóknaskips fer 255 milljónir fram úr áætlun

Ályktun stjórnar Málms
17. janúar 2001

Í síðasta mánuði efndu Samtök iðnaðarins til hópferðar á
véla- og tækjasýninguna Euro-Blech í Hannover í Þýska-
landi. Á sýningu þessari er jafnan að finna fjölbreytt úrval
véla og tækja fyrir fínsmíði úr hvers konar málmi. Hún
höfðar því bæði til þeirra sem vinna úr ryðfríum málmum
og blikksmiðja.

Ekki er ofmælt að Euro-Blech sýningin er í allra fremstu
röð á sínu sviði enda var reynslan nú, eins og endranær, að
menn festu kaup á fjölbreyttum vélum og tækjum, allt frá
handverkfærum til viðamikilla og tölvustýrðra véla. Slíkar
vélar má nú sjá í vaxandi mæli í smiðjum hér á landi og ljóst
að með þeim hafa heilu greinarnar innan málmiðnaðarins
tekið mikið tæknistökk á tiltölulega skömmum tíma. Nægir að
nefna tölvustýrðar skurðar- og beygjuvélar (CAD-CAM),
klippur og lokka í blikksmiðjum og smiðjum sem smíða úr
ryðfríu efni. Allar stuðla þessar vélar að betri nýtingu á efni,
meiri gæðum í smíði og aukinni framleiðni. 

Á myndunum sjást nokkrir þeirra sem sóttu sýninguna og
ýmsar „freistingar” sem urðu á vegi þeirra. 

Véla- og tækjasýningin

Euro-Blech

Sigtryggur Páll Sigtryggsson
Blikkás hf.

Bjarni Sigurðsson og Helgi
Halldórsson úr Formax hf.

Valdimar Þorsteinsson og Willy
Petersen frá Blikksmiðnum hf.

Bjarmundur Björgvinsson og
Helgi Gústafsson frá Glófaxa hf.



Á vef upplýsingatækniiðnaðar
www.ut.is, sem er helsti upplýsinga-
miðill SÍH, stafsgreinahóps í upplýs-
ingatækniiðnaði, er að finna ýmsar
upplýsingar um upplýsingatækniiðn-
aðinn og þá þjónustu sem stendur
fyrirtækjunum til boða hjá Samtök-
um iðnaðarins. 

Þar er m.a. að finna  skilgreiningu á
iðnaðinum, tölfræði og niðurstöður úr
vinnu við stefnumótun og framtíðar-
sýn greinarinnar auk ýmissa frétta er
tengjast starfsemi hópsins og innan
fyrirtækjanna sjálfra.

Á lokuðum hluta vefsins er m.a. að
finna fundargerðir stjórnarfunda SÍH,
umsagnir um lagafrumvörp og ýmis
erindi sem borist hafa starfsgreina-
hópnum, niðurstöður ýmissa kannana
meðal aðildarfyrirtækja, s.s. launa-
kannanir og könnun á útseldum taxta.
Einnig er þar að finna ýmis form fyrir
upplýsingatæknifyrirtæki, s.s. fyrir-
myndir að ráðningarsamningum, val-
réttarsamningum og útboðsskilmálum
og form til að skrá inn innlegg í um-
ræðu ýmissa málefna og verkefna á
vegum starfsgreinahópsins.

Guðmundur Ásmundsson

Málmur - samtök fyrirtækja í málm-
og skipaiðnaði og Félag járniðnaðar-
manna hafa tekið höndum saman um
að veita árlega viðurkenningu fyrir-
tæki í málmiðnaði sem skarar fram
úr hvað varðar góða umgengni, útlit
og aðstöðu fyrir starfsmenn og er
Formax  hf. fyrsta fyrirtækið sem er
heiðrað með þessum hætti. Bjarni
Sigurðsson, forstjóri og Grímur Guð-
mundsson, trúnaðarmaður starfs-
manna, veittu viðurkenningunni við-
töku fyrir hönd fyrirtækisins.

Örn Friðriksson, formaður Félags
járniðnaðarmanna, hafði orð fyrir fé-

lögunum og sagði
m.a. að litið væri á
gott vinnuskipulag
og aðbúnað sem
hluta af lífskjörum
starfsmanna og
jafnframt arðbæra
fjárfestingu sem

m.a. skilaði sér í betri líðan starfs-
manna og bættri nýtingu efnis, tækja,
vinnutíma, vöru og þjónustu. Góðar
starfsaðstæður væru einnig mikilvæg-
ur þáttur í þróun starfsgreinarinnar,
sjálfsmynd starfsmanna og ímynd fyr-
irtækja. Að höfðu samráði við fulltrúa

Vinnueftirlits ríkisins hefði það verið
einróma niðurstaða dómnefndar að
Formax væri mjög vel að þessari
fyrstu viðurkenningu félaganna komið.
Það hefði verið sameiginlegt verkefni
stjórnenda og starfsmanna Formax hf.
að hafa gott húshald á vinnustaðnum
og auka þannig öryggi starfsmanna,
virðisauka fyrirtækisins og jákvæða
ímynd greinarinnar. Fyrirtækið væri
líka í fremstu röð í þróun og smíði á
vélum og tækjum til matvælavinnslu
og beitti nýjustu tækni í allri starfsemi
sinni.

Dómnefndin telur telur Formax hf.
því vel að því komið að hljóta viður-
kenninguna fyrst fyrirtækja og félögin,
sem að henni standa, vilja þannig
vekja athygli á því sem vel er gert og
hvetja önnur fyrirtæki í greininni til að
huga vel að þessum mikilvæga þætti í
rekstrinum. Með viðurkenningunni er
ennfremur vakin athygli ungs fólks á
því að í málmiðnaðinum eru mörg
áhugaverð tækifæri og fyrirtæki sem
bjóða góða aðstöðu og tæknilega
krefjandi störf.

Þóra Kristín Jónsdóttir
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Formax hf. hlýtur viðurkenningu 

Þjónusta við fyrirtæki í upplýsingatækniiðnaði 

www.ut.is

„Allur aðbúnaður til fyrirmyndar“

F.v. Ingólfur Sverrisson, Bjarni Sigurðs-
son, Grímur Guðmundsson og Örn
Friðriksson
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Er ekki orðið tímabært að stjórnvöld
komi málefnum byggingariðnaðarins
undir einn hatt? Eins og nú er háttað
heyra þau bæði undir iðnaðarráðu-
neyti og umhverfisráðuneyti en auk
þeirra koma aðrir aðilar við sögu
greinarinnar svo sem Rannsókna-
stofnun byggingariðnaðarins og
Staðlaráð. Þetta fyrirkomulag gerir
öllum sem vinna í byggingariðnaði
ákafleg erfitt fyrir. Það er löngu tíma-
bært að koma þessum málum í við-
unandi horf enda er byggingariðnað-
urinn ein stærsta atvinnugreinin hér
á landi.

Eins og fram kom í grein eftir Þóru
Kristínu Jónsdóttur í 12. tbl. Íslensks
iðnaðar hafa byggingafulltrúar túlkað
byggingareglugerð með ýmsum hætti
en það á að nokkru leyti rætur að
rekja til þeirra aðstæðna sem þeir
þurfa að búa við. Svo virðist sem sam-
ræmdar vinnureglur séu ekki fyrir
hendi og á því þarf að ráða bót sem
allra fyrst. Sökin er e.t.v. líka að ein-
hverju leyti byggingafulltrúanna sjálf-
ra þar eð þeir virðast ekki hafa sam-
ræmt störf sín. Þetta ástand er með
öllu óviðunandi fyrir þá sem eiga að
starfa eftir lögum og reglum og ekki
síst nú þegar landslöggilding hefur
verið innleidd og byggingaraðilar geta
unnið hvar sem er á landinu. Svo er að
sjá sem sumir byggingafulltrúar telji
sig vera yfir aðra hafnir og geti túlkað
lög og reglugerðir að eigin geðþótta.
Til að mynda hafa húsbyggjendur
kvartað undan því að fá verk sín seint
og illa tekin út í Reykjavík. Þeir hafa

þó ekki treyst sér til að tjá sig opinber-
lega af ótta við að byggingafulltrúinn í
Reykjavík geri þeim lífið leitt fyrir
vikið. Sé þetta raunin er það ekki sá
vinnuandi eða vinnuumhverfi sem
menn eiga að búa við. 

Af þessu má sjá að full þörf er á að
stjórnvöld láti til sín taka og komi mál-
efnum byggingariðnaðarins undir eitt
ráðuneyti og að þau verði alfarið á
könnu iðnaðaráðuneytisins enda
virðist umhverfisráðuneytið ekki hafa
mikinn áhuga á málefnum byggingar-
iðnaðarins. Það myndi auðvelda mjög
þeim sem starfa í greininni að þurfa
aðeins að leita til eins ráðuneytis með
mál sem varða lög, reglur, staðla og
vottanir en allt þetta gæti verið í betra
horfi en nú er raunin. Enginn virðist
t.d. vilja taka ábyrgð á að koma á
vinnureglum fyrir Rb um vottunarferli
fyrir lagnaefni. Úr slíku máli gæti t.d.
byggingadeild innan iðnaðarráðuneyt-
is leyst. Hún gæti sömuleiðis skorið úr
um ágreiningsmál sem upp koma
vegna túlkana byggingafulltrúa, a.m.k.
um þau mál sem ekki þyrfti að vísa til
dómstóla. Varðandi mismunandi túlk-
un byggingafulltrúa á byggingareglu-
gerð gilda væntanlega sömu lög í þeim
efnum hvar sem er á landinu. 

Það er síst til að bæta ástandið í
þessum efnum að nú eigum við að
vinna eftir hinum margvíslegu
stöðlum sem flæða frá Evrópusam-
bandinu hingað til lands. Eins og al-
kunna er hafa stjórnvöld lýst því yfir
að við séum ekki á leið inn í Evrópu-
sambandið en það breytir ekki því að
við verðum að vinna eftir þeim reglum

sem þar hafa verið settar. Staðlarnir
eru hins vegar samdir suður í Evrópu
en eins og sakir standa er enginn inn-
lendur aðili sem er til þess bær að
votta þá staðla hvað þá að við fáum
tækifæri til að taka þátt í að semja þá.
Sum íslensk framleiðslufyrirtæki hafa
þó þegar hafið undirbúning að því að
CE-merkja vöru sína. Ef það er stefna
stjórnvalda að við tökum bara upp
það sem aðrir ákveða og höfum engin
áhrif á slíkar ákvarðanir þá erum við á
rangri braut að mínu mati. Ef við tök-
um lagnaefni sem dæmi þá eru hér á
landi á ýmsan hátt sérstakar aðstæður
vegna efnasambanda vatnsins og notk-
unar jarðhita. Lagnaefni okkar þarf því
að standast aðrar kröfur en hjá ná-
grönnum okkar í Evrópu.

Á fyrstu dögum nýrrar aldar ætlar
umhverfisráðuneytið að setja á lagg-
irnar nefnd sem fær það vandasama
hlutverk að endurskoða skipulags- og
byggingalögin. Þetta gefur okkur, sem
tengjumst byggingageiranum og þá
sérstaklega Samtökum iðnaðarins,
tækifæri til að koma að tillögum um
breytingar á núverandi lögum. Ég vil
því hvetja alla þá sem málið er skylt
að koma tillögum sínum á framfæri. 

Starfsgreinahópur byggingageirans
fjallar nú um skipulags- og bygginga-
lögin og heldur fund í hádeginu annan
þriðjudag hvers mánaðar. Þeir félags-
menn, sem vettlingi geta valdið, eru
hvattir til að sækja þessa fundi og taka
þátt í starfseminni en fundirnir eru
opnir öllum félagsmönnum SI.

Guðmundur Þór Sigurðsson

Hvað er til ráða
og hver á að ráða?

Aðalstræti 6, sími 580-0900 www.si.is, www.idnadur.is
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VViillmmuunndduurr  
JJóósseeffssssoonn,,  ffoorrmmaaððuurr
SSaammttaakkaa  iiððnnaaððaarr--
iinnss

Árið 2000 var ís-
lenskum iðnaði á
margan hátt óhag-
stætt. Lýsti það sér

einkum í versnandi stöðu samkeppn-
is- og útflutningsgreina.  Samtök iðn-
aðarins hafa undanfarin ár varað við
þenslu, viðskiptahalla og verðbólgu.
Á síðastliðnu ári stóð iðnaðurinn í
svipuðum sporum og svo oft áður.
Verðbólgupúkinn fitnaði en stjórnvöld
brugðust  eingöngu við vandanum
með síendurteknum vaxtahækkunum
sem auka  kostnað innlendra fyrir-
tækja og heimila og skerða samkeppn-
isstöðuna.  Alþjóðlegur samanburður
sýnir að við stöndumst ekki saman-
burð við þær þjóðir sem við viljum
helst bera okkur saman við, keppa og
versla við.  Vaxtamunur inn- og útlána
er t.d. óvíða meiri en hér á landi, þjóð-
hagslegur sparnaður allt of lítill og
gengisskráning hefur verið afar óhag-
stæð útflutningi.

Nýjasta dæmið um erfiða stöðu ís-
lenskra samkeppnisgreina er útboð á
viðhaldi tveggja varðskipa. Greinilegt
er að nú blasir við atvinnuleysi í  ís-
lenskum skipa- og  málmiðnaði ef ekk-
ert verður að gert. Með tilliti til þess-
ara staðreynda ber íslenskum stjórn-
völdum að leggja allt kapp á að nýtt
varðskip verði smíðað hér innanlands. 

Samkeppnisyfirvöld hafa á undan-
förnum misserum gengið hart fram
gegn fyrirtækjum sem  hafa ákveðið
að  sameinast. Rétt fyrir áramótin
bannaði Samkeppnisstofnun kaup
Prentsmiðjunnar Oddahf. á Guten-
berg- Steindórsprenti ehf. Þessi af-
staða Samkeppnisstofnunar vekur
furðu. Það er hvorki í verkahring sam-
keppnisyfirvalda að stjórna stærð fyr-

irtækja né að stjórna þróun atvinnu-
lífsins. Hlutverk samkeppnisyfirvalda
er að     tryggja  heilbrigða samkeppni
og sjá til þess að fyrirtækin virði sett-
ar leikreglur.

Þrátt  fyrir allt er nokkur ástæða til
bjartsýni nú  í byrjun árs því að  ýmis
jákvæð teikn eru á lofti. Olíuverð
lækkaði um áramótin,  dregið hefur úr
þenslu í hagkerfinu og spáð er minnk-
andi verðbólgu. Með tilliti til þessa
verður að gera þá kröfu til Seðlabank-
ans að vextir verði lækkaðir á næstu
vikum.

Ég óska öllum félagsmönnum Sam-
taka iðnaðarins góðs gengis. 

SStteeiinnþþóórr  SSkkúúllaassoonn,,
ffoorrssttjjóórrii  
SSllááttuurrffééllaaggss
SSuuððuurrllaannddss

Á liðnu ári urðu
meiri breytingar og
samþjöppun í slátr-
un og úrvinnslu
kjötvara en áður

eru dæmi um hér á landi. Eftir þessar
breytingar er slátrun og úrvinnsla að
stærstum hluta komin í hendur fimm
fyrirtækja. Þessi þróun er löngu tíma-
bær og nauðsynleg til að mæta breytt-
um ytri aðstæðum. Samþjöppun í
smásölu hefur leitt til þess að þrír að-
ilar eru með 80-85% af smásölumark-
aði en það kallaði á samruna á fram-
leiðendahlið. Það er jákvætt að smá-
salar hafa dregið sig úr rekstri eigin
framleiðslufyrirtækja og skýr verka-
skipting orðin milli smásölu- og heild-
sölustigs á framleiðsluvörum.

Yfirvofandi innflutningur og skortur
á vinnuafli innanlands hefur einnig
verið áhrifaþáttur í þessari þróun. Síð-
ustu vikur hafa komið fram upplýsing-
ar sem styðja strangar reglur sem gilt
hafa um innflutning kjötvara til Ís-
lands. Það er mikils virði að verja

hreinleika innlendra afurða og má sjá
vítin á meginlandi Evrópu þessa dag-
ana þar sem kjötiðnaður hrynur vegna
hræðslu neytenda við kúariðu í naut-
gripum.

Þensla á innlendum vinnumarkaði
hefur staðið í 4-5 ár og hófst mun fyrr
en ráðamenn þjóðarinnar virtust átta
sig á. Allt of seint var gripið í taumana
og virðast Íslendingar seint ætla að
gera sér ljóst að sígandi lukka er mun
farsælli en að brenna kertið í báða
enda. Framleiðslufyrirtæki hafa mörg
hver þurft að flytja inn starfsfólk til að
halda hjólunum gangandi sem getur
vart talist framtíðarstefna. Auk þess
hefur þenslan flýtt allri vélvæðingu
sem sparar vinnuafl. Hætt er við að
framundan sé niðursveifla efnahags-
lífsins nema ráðist verði í auknar
framkvæmdir við virkjanir eða stór-
iðju fyrir lánsfé.

Sífellt meiri álögur leggjast á fyrir-
tæki í slátrun og kjötvinnslu vegna
umhverfissjónarmiða og nýrra krafna
um ráðstöfun ýmiss úrgangs. Þau
sjónarmið, sem að baki búa, eiga rétt
á sér en auka hratt kostnað sem neyt-
andinn mun að lokum greiða fyrir í
vöruverði. Einnig má nefna að eftirlits-
iðnaðurinn blómstar sem aldrei fyrr
og virðist ekki þurfa að sæta sama að-
haldi og margir aðrir í samkeppnis-
rekstri og leggur sífellt þyngri byrðar
á fyrirtækin. Þessar kostnaðarhækk-
anir auk hækkana ýmissa annarra
rekstrarþátta og launaskrið vegna
þenslu, sem enn gætir, reyna mjög á
afkomu fyrirtækja. Fyrirséð er að svig-
rúm innan fyrirtækja til að mæta slík-
um hækkunum er uppurið og verðlag
mun hækka 

Verkefni ársins 2001 verður að stan-
da fast í ístöðin og endurbæta rekstur
eins og framast er unnt til að varð-
veita stöðugleikann sem mestu máli
skiptir fyrir fyrirtæki og einstaklinga.

Íslenskur iðnaður 
á mótum árþúsunda
Hvaða augum líta formaður Samtakanna og stjórnendur nokkurra iðnfyrir-
tækja stöðu og horfur í íslenskum iðnaði á þessum tímamótum?
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ÞÞoorrggeeiirr  JJóósseeffssssoonn,,
ffrraammkkvvææmmddaassttjjóórrii
ÞÞoorrggeeiirrss  &&  EElllleerrttss
hhff..  oogg  SSkkaaggaannss  hhff..

Þegar hugleidd er
staða og horfur í
þeirri grein iðnaðar-
ins, sem maður

starfar sjálfur í, er nærtækast að byrja
á  því að líta sér næst.  Undirritaður er
framkvæmdastjóri í tveimur
málmiðnaðarfyrirtækjum á Akranesi,
annars vegar  Þorgeiri & Ellert hf.,
sem er í „svarta” járninu og sinnir
skipaviðhaldi,  þjónustu við stór-
iðjuna og almennri málmsmíði en
hins vegar hjá Skaganum hf. sem er í
hönnun,  þróun og framleiðslu á
ryðfríum vinnslubúnaði fyrir mat-
vælaiðnaðinn.

Síðastliðið ár var  þokkalegt  hjá
báðum  þessum fyrirtækjum. Verkefni
voru næg allt árið og fkoman sæmileg.
Nálægðin við Grundartanga skiptir
Þorgeir & Ellert miklu máli ásamt  því
að slipptökur voru fleiri á síðasta ári
en undanfarin ár.  Allt árið var mjög
mikið um að vera hjá Skaganum hf. í
tengslum við alls konar fiskvinnslu-
búðnað, bæði fyrir land og  sjó-
vinnslu.  Hæst ber  þar framleiðslu og
sölu  fyrstu tveggja lausfrystanna frá
fyrirtækinu sem byggjast á nýrri
einkaleyfisverndaðri tækni.

Hvað varðar það ár, sem nýlega er
gengið í garð, verður ekki annað séð
en að verkefnastaða Þorgeirs & Ellerts
hf. sé tryggð fram á haustið vegna
stækkunar Norðuráls hf. og annarra
verkefna sem  þegar liggja fyrir.  Hjá
Skaganum hf. er útlitið svipað.  Tölu-
vert af verkefnum er  þegar komið inn
og mjög mörg og stór verkefni eru í
pípunum.

Hins vegar valda sífelldar kostnað-
arhækkanir í starfsumhverfinu mikl-
um ugg öllum sem starfa í málmiðnaði
og  þar gengur hið opinbera hvað
vasklegast fram.  Aukin verðbólga og
hátt gengi eru hættumerki fyrir fyrir-
tæki eins og Skagann hf. sem stundar
töluverðan útflutning.  Nauðsynlegt er
að auka aðhald í opninberum rekstri
til að betri tök náist á verðbólgunni.

Ekki er hægt að láta  þessum pistli
lokið án  þess að nefna stóra málið í
skipaiðnaðinum.  Fyrir rúmum tveim-
ur árum sameinuðust fyrirtæki í

skipaiðnaðinum um að stofna sérstakt
fyrirtæki sem ætlað var að takast á við
smíði varðskips fyrir íslenska ríkið.
Fyrir lá að skipið skyldi smíðað og há-
stemmdar yfirlýsingar  þáverandi
dómsmálaráðherra um að „skipið
verður smíðað á Íslandi” gerðu  það
að verkum að menn trúðu  því að
þetta yrði að veruleika.  Síðan  þá hafa
embættismenn  þvælst fyrir málinu
undir gunnfána Evrópusambandsins
og afleiðingin er sú að enn hefur ekk-
ert verið ákveðið um smíði  þessa
varðskips.  Ég vil  því nota  þetta tæki-
færi til að skora á ráðherra íslensku
ríkisstjórnarinnar að láta hendur stan-
da fram úr ermum í  þessu stórmáli
málmiðnaðrins á Íslandi og    tryggja
að unnt verði að hefja undirbúning
verksins sem fyrst á  þessu ári.

DDooffrrii  EEyysstteeiinnssssoonn,,  ffrraammkkvvææmmddaassttjjóórrii
SSuuððuurrvveerrkkss

Undanfarin ár hefur afkoma jarð-
vinnuverktaka verið ólík afkomu ann-
arra starfsgreina. Allt frá því að rofaði
til eftir síðustu kreppu hafa fyrirtæki í
almennri mannvirkjagerð heldur verið
að bæta afkomu sína enda er það í
hæsta máta eðlilegt að fyrirtæki noti
góðærið og  byggi sig upp og undirbúi
að mæta næstu niðursveiflu. 

Á jarðvinnumarkaði hafa aðstæður
hins vegar ekki ennþá leyft slíkt upp-
byggingarstarf og eru þau fyrirtæki
mörg hver síst betur haldin nú en þau
voru fyrir fimm árum. - Ekki bætti úr
skák að yfir þau dundu kostnaðar-
hækkanir á árinu sem leið og þá sér-
staklega verðhækkanir á olíu sem er
mjög stór þáttur í rekstrinum. Einnig
hefur almennur tilkostnaður hækkað
mikið og er nánast sama hvar borið er
niður í rekstri jarðvinnufyrirtækja allt
hefur hækkað í verði þ.á.m. tryggingar
og ábyrgðartrygging ökumanna ein og
sér um 30% seinni hluta sumars. Aðrir
þættir trygginga hafa einnig hækkað
verulega í verði.   

Jarðvinnuverktakar hafa ekki farið
varhluta af launaskriði og nema hækk-
anir frá sumrinu 1999 til síðasta sum-
ars  20 til 30 af hundraði. Af sam-
keppnisástæðum hefur þessum aukna
kostnaði ekki enn verið velt út í verð-

lag og er verð á jarðvinnuverkum tölu-
vert undir væntingum kaupenda eins
og þær birtast í kostnaðaráætlunum. 

Jarðvinnuverktakar búa ennþá við
það úrelta fyrirkomulag að gerðir eru
sérstakir og öðruvísi kjarasamningar
vegna vinnu við virkjanaframkvæmd-
ir. Í nútímasamfélagi,  þar sem frjáls
samkeppni ríkir og verðlag er ekki
miðstýrt heldur látið ráðast af fram-
boði og eftirspurn, er alsendis
ónauðsynlegt að gera sérstaka kjara-
samninga vegna virkjanaframkvæmda.
Grunnkjör þeirra, sem við þær fram-
kvæmdir starfa, eiga að vera þau
sömu og annarra en samkeppni um
vinnuaflið  sér hins vegar til þess að
atvinnurekendur gera betur við þá í
fæði, aðbúnaði og launum en aðra. 

Það ár, sem nú er nýhafið, lofar
góðu hvað varðar verkefnaframboð.
Töluverðar framkvæmdir eru fyrir-
hugaðar bæði í vega- og hafnargerð.
Hæpið er að gera ráð fyrir breytingum
á verðlagi því að atvinnugreinin hefur
fjárfest það mikið í nýjum tækjum og
búnaði á síðastliðnum tveimur árum.
Sennilega mun nú hægja á þeirri end-
urnýjun  og þá mun markaðurinn leita
jafnvægis á ný.

- Ganga jarðvinnuverktakar keikir
til leiks á nýju ári.

SSvveerrrriirr  DD..
HHaauukkssssoonn,,
ffrraammkkvvææmmddaassttjjóórrii
PPrreennttssmmiiððjjuunnnnaarr
GGrraaffiikk

Tækni í prentverki
hefur tekið miklum
breytingum á síðast-

liðnum árum. Þeir sem byrjuðu í
prentverki fyrir 30 árum muna eftir
lausaletri og setningu í blýi og hæð-
arprentun. 

Offsetprentun var byrjuð á þessum
árum en mikil framþróun hefur orðið í
þeirri tækni sem þar er notuð. 

Fyrirtækin, sem nú eru í fremstu
röð, hafa þurft að fjárfesta mikið og

framhald bls. 8
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WWiillllyy  PPeetteerrsseenn,,
BBlliikkkkssmmiiððuurriinnnn  hhff..

Verkefnastaða fyr-
irtækisins hefur ver-
ið mjög góð allt síð-
astliðið ár og  í
mörgu að snúast.
Verkefni okkar hafa

verið um allt land. Við vinnum þar
sem verkefnin eru og smíðum allt það
sem viðskiptavinir okkar fela okkur en
erum þó mest í loftræstingarkerfum
en slíkum verkefnum fer fjölgandi. Við
sjáum um allan verkþáttinn, þ.e. ger-
um verðtilboð sem fela í sér allt það

fylgjast vel með nýjustu tæki sem aft-
ur hefur leitt til hagræðingar innan
fyrirtækjanna.

Nú er ekki nægjanlegt að vera með
góð tæki og tól, fyrirtækin þurfa   ein-
nig að veita góða þjónustu. Fyrirtæki,
sem sinna þjónustuhlutverki sínu vel
en líta ekki eingöngu á sig sem fram-
leiðslufyrirtæki, eiga möguleika á að
dafna í framtíðinni.

Prentfyrirtæki taka á móti gögnum á
ýmsum formum og þau hafa þurft að
laga sig að ýmiss konar forritum. Þau
sem laga sig að þessum breyttu að-
stæðum hafa þróast í það að geta
veitt fjölbreyttari þjónustu en áður. 

Stafræn prentun hófst á Íslandi árið
1997 en þar er hægt að veita gott verð
og góða þjónustu í minni verkum.
Einnig er sú þjónusta hentug fyrir
verslanir og þá staði sem þurfa á
merkingum að halda.

Fyrirtækjum í iðnaði á eftir að fækka
á komandi árum en þau sem eftir
verða munu stækka því að við erum í
samkeppni við þróuð fyrirtæki í út-
löndum sem geta sérhæft sig í krafti
stærðar og þar með stærri markaðs-
svæða. Leiðin til þess að  flytja prent-
verk inn til Íslands verður sífellt greið-
ari en einnig má segja að fjarlægðir
milli landa séu alltaf að styttast og
erlend fyrirtæki eiga því létt með að
veita okkur mikla samkeppni. 

Fyrirtæki, sem eru lítil vexti og ætla
að sinna þjónustu í fjölbreyttu prent-
verki, munu að öllum líkindum eiga
erfitt uppdráttar í þessari hörðu sam-
keppni.

sem að loftræstingu snýr allt frá verð-
tilboði í kerfið til handbókar um loft-
ræstinguna að verki loknu. Afkoma
blikksmiðja var ágæt á síðasta ári og
framundan virðast vera næg verkefn-
in, a.m.k út þetta ár. Við finnum þó
jafnan fyrir því hvað markaður okkar
er lítill og sveiflurnar miklar í atvinnu-
lífinu.

Miklar breytingar hafa orðið í blikk-
smíðagreininni á undanförnum árum.
Innflutningur hefur verið mikill og
greinin þess vegna í mikilli samkeppni
sem er þó ekki að öllu leyti slæmt.

Við getum smíðað margt af því sem
verið er að flytja inn. Útlit og gæði
standa því innflutta síst að baki en
verðið er svipað og stundum betra.
Blikksmiðjur eru nokkuð vel staddar
hvað vélakost varðar enda mikill véla-

Þorsteinn Þorgeirsson er tekinn til
starfa sem hagfræðingur SI. Þor-
steinn mun fylgjast með starfsskilyrð-
um iðnaðarins, eins og þau mótast af
stöðu og horfum í efnahagsmálum,
með sérstöku tilliti til efnahagsstjórn-
unar svo og kerfisbundnum þáttum
eins og skattkerfinu, EES samningn-
um og myntsamrunanum í Evrópu.    

Þorsteinn kemur frá OECD í Paris
þar sem hann starfaði sem hagfræð-
ingur á hagfræðideild stofnunarinnar
frá 1995.  Þorsteinn hefur víðtæka
reynslu af að greina og meta efnahags-
stöðu og -horfur og skrifaði um Noreg
og Finnland í árlegum efnahagsskýrsl-
um OECD og við hálfsárslega hagspá
stofnunarinnar frá 1995 til 1998. Sam-
hliða því fylgdist hann með endur-
skipulagningu á vinnu-, vöru- og fjár-
málamörkuðum í þessum löndum,
byggt á stefnumörkunarvinnu OECD.
Undanfarin tvö ár starfaði hann á pen-
inga- og fjármálasviði hagfræðideildar-
innar við úttekt á áhrifum ólíkra fjár-
málakerfa á hagvöxt. Frá 1993 starfaði
Þorsteinn sem hagfræðingur á hag-

fræðideild EFTA í
Genf og sá m.a. um
framkvæmdaratriði á
ákvæðum um efnahags- og peninga-
málasamvinnu í EES samningnum.
Árin 1991-1992 starfaði Þorsteinn í
hagfræðideild Seðlabanka Íslands og
frá 1986 við efnahagsráðgjöf hjá stór-
um iðnfyrirtækjum á vegum
DRI/McGraw-Hill í San Francisco. 

Eftir stúdentspróf frá Menntaskólan-
um við Hamrahlíð sótti Þorsteinn
menntun sína til Bandaríkjanna. Hann
hefur lokið prófum til doktorsgráðu
(honors) við New School for Social
Research í New York og er að vinna að
doktorsritgerð um „áhrif alþjóðamynt-
ar á hagvöxt.“  M.A. prófi lauk Þor-
steinn við Vanderbilt University í Nas-
hville, og fjallaði meistaraprófsritgerð
hans um kenningar og tölfræðilegt
mat á gengisþróun á Íslandi. Hann tók
B.A. próf við American University í
Washington.

Þorsteinn er og kvæntur Ástu Karen
Rafnsdóttur og eiga þau þrjú börn. 

Nýr hagfræðingur 
tekinn til starfa

kostur verið endurnýjaður til að mæta
harðnandi samkeppni. 

Nýr vélakostur kallar á nýja starfs-
hætti og margt af því sem áður var
smíðað á vinnuborðinu kemur nú
næstum tilbúið til uppsetningar úr
vélunum. Því hefur hlutfall þeirrar
vinnu, sem unnin er inni í smiðjunum,
minnkað og uppsetningarþátturinn
aukist frá því sem áður var. Ég tel að
góð menntun blikksmiða skipti miklu
máli en þess verður að gæta vel að
halda gamla handverkinu í heiðri og
sjá til þess  að það týnist ekki niður.
Ég tel því nauðsynlegt að blikksmíða-
nemar fái að kynnast handverkinu
eins og það var og taki því næst til við
að læra á  þær vélar sem smátt og
smátt leysa handverkið af hólmi.
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Mörg iðnfyrirtæki eru stórir raforku-
notendur og raforkukaup er kostnað-
ur sem skiptir þau töluverðu máli.
Fyrirtæki geta gert ýmislegt til að
draga úr þessum kostnaði, bæði með
því að draga úr orkusóun og með því
að laga raforkunotkuninaa að gjald-
skrám orkusölufyrirtækja. Samtök
iðnaðarins leituðu til Orkuveitu
Reykjavíkur til að leita svara við því
hvernig fyrirtæki geta dregið úr raf-
magnskostnaði hjá sér.

Orkufyrirtækin gefa fyrirtækjum
nokkurt val á töxtum eða skilmálum
fyrir orkukaup sem eru mismunandi
eftir veitum. Þessir taxtar endurspegla
það notkunarmynstur sem er hag-
kvæmt fyrir orkufyrirtækin og hvernig
þau vildu stýra notkuninni ef þau
fengju að ráða. Almennt má segja að
stærri notendur eigi frekar kost á að
lækka raforkuverðið hjá sér með því
að laga sig að þessum töxtum en
minni notendur. Auk þess má segja að
iðnfyrirtæki eigi meiri möguleika á að
laga sig að gjaldtöxtum en þjónustu-
fyrirtæki því að þau hafa meiri sveigja-
leika til að stýra notkuninni.

TAXTAR

Hér verður gerð örstutt grein fyrir
meginatriðum þeirra taxta sem fyrir-
tæki geta valið á milli. Áður en það er
gert er rétt að rifja upp um muninn á
orku og afli og skilgreina nýtingartíma
þar sem þessi hugtök koma nokkuð
við sögu. Maður, sem fer á milli hæða í
húsi, notar til þess sömu orku hvort

sem hann gengur upp stigann eða
hleypur en aflþörfin er hins vegar mun
meiri þegar hann hleypur heldur en
þegar hann gengur. Afl er því orka á
tímaeiningu. Nýtingartími er síðan skil-
greindur sem hlutfallið milli heildar
orkunotkunar á tilteknu tímabili, t.d.
einu ári og hámarks afls sem notað er
á tímabilinu. Nýtingartíminn er hærri
hjá fyrirtæki sem hefur jafna notkun
allan sólarhringinn og allt árið heldur
en hjá fyrirtæki sem notar mikið raf-
magn t.d. á daginn en ekkert að nætur-
lagi.

ALMENN NOTKUN 

Taxti fyrir fyrirtæki sem kaupa til-
tölulega litla raforku. Aðeins er greitt
fyrir þá orku sem er keypt en ekkert
fyrir afl. Kostnaður er aðeins háður
því magni sem keypt er en ekki
hvenær rafmagnið er notað.

AFL- OG ORKUNOTKUN

Taxti fyrir stærri raforkunotendur
þar sem afl- og orkunotkun er mæld.
Hér skiptir mestu máli að notkun raf-
orkunnar sé jöfn yfir daginn og yfir
árið, þar sem hluti af gjaldinu er háður
afltoppi og nýtingartíma. Auk þess
endurspeglar taxtinn að raforkan er
ódýrari að  sumri en vetri. Á mynd nr.
1 sést hvernig raforkuverðið breytist
með nýtingartíma.

ROFIN NOTKUN

Rafveitan hefur heimild til að rjúfa
afhendingu á rafmagni þann tíma sem
álagið í veitukerfinu er mest. Raforku-

verðið á þessum taxta er lægra enda
er slík heimild mikilvæg fyrir raf-
magnsveituna til að stýra raforkunotk-
uninni og tryggja hagkvæm kaup á raf-
magni af raforkuframleiðanda. Það er
ekki öll starfsemi sem þolir að eiga
það á hættu að afhending á rafmagni
sé rofin og þar af leiðandi eru tiltölu-
lega fá fyrirtæki sem geta nýtt sér
þennan möguleika.

TÍMAHÁÐ NOTKUN

Sá taxti er í raun útfærsla á rofinni
notkun þar sem raforkuafhendingin er
ekki rofin á álagstímum heldur er raf-
orkuverðið mishátt eftir því hvenær
árs og hvenær dags rafmagnið er not-
að. Á mynd nr. 2 er gefið yfirlit yfir
breytileika raforkuverðsins eftir árs-
tíma og tíma dags. Svæði, sem eru
merkt sem háverð, endurspegla tíma-
bil þar sem orkunotkun á veitusvæð-
inu er mest en svæðin sem merkt eru
sem lágverð afmarka tímabil þar sem
orkunotkunin er minni. Skilaboðin frá
rafveitunni til fyrirtækjanna eru að
þau reyni að færa notkun af tímabilum
þar sem orkunotkun er mikil yfir á
svæði þar sem notkunin er minni.

DÆMI

Skoðum þetta nánar með því að líta
á dæmi um tvö fyrirtæki sem við skul-
um kalla A og B til aðgreiningar. Bæði
nota þau jafn mikla raforku en notkun-
armynstur þeirra er mismunandi.
Myndirnar hér á næstu síðu sýna dæg-
ursveiflu í orkunotkun fyrirtækjanna
annars vegar og vikusveiflu hins veg-

Hvernig má draga úr
raforkukostnaði iðnfyrirtækja
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ar. Það að heildarnotkun fyrirtækj-
anna er sú sama þýðir að flatarmálið
undir ferlunum er það sama hjá fyrir-
tækjum hvort heldur dægur- eða viku-
myndirnar eru skoðaðar. Raforkunotk-
un A er mun ójafnari en hjá fyrirtæki
B, þ.e. hún er nánast öll að degi til en
lítil utan almenns vinnutíma. Fyrirtæki
B er með mun jafnari notkun þó að
það sé toppur í raforkunotkuninni að
deginum. Talað er um að grunnálag B
sé hátt en grunnálag A sé lágt. Ef orku-
frek tæki þurfa að vera í gangi allan
sólarhringinn verður grunnálagið hátt.
Má þar nefna kæla, frystiklefa og loft-
ræstingu sem dæmi.

Ef bæði fyrirtækin kaupa raforku
samkvæmt afl- og orkunotkun kemur
ekki á óvart að raforkukostnaður hjá B
er lægri en hjá A. Í raun munar þar
töluverðu eða 19% sem kostnaður hjá
fyrirtæki B er lægri en hjá fyrirtæki A.
Almennt má segja að ef fyrirtækin geta
lækkað toppana með því að með því
að dreifa raforkunotkuninni meira, þá
lækkar þau raforkukostnaðinn.

Ef bæði fyrirtækin keyptu hins vegar
raforku samkvæmt tímaháðri notkun

lækkaði raforkukostnaður hjá fyrirtæki
A um 12% en raforkukostnaður hjá fyr-
irtæki B myndi hækka örlítið eða um
3%. Fyrirtæki A og B eiga fyrirmynd í
raunveruleikanum og sýna að það
skiptir verulegu máli að fyrirtæki
skoði hvaða fyrirkomulag raforku-
kaupa hentar því best.

Það er þó ekki nóg að velja réttan
taxta til að kaupa rafmagn eftir. Það
sem er mikilvægast er að skoða hvern-
ig rafmagnið er notað. Í dæminu hér
að framan kom fram að fyrirtæki B var
með hærra grunnálag eða hærri nýt-
ingartíma. Meðalraforkuverð hjá fyrir-
tæki B var því lægra en hjá fyrirtæki A.
Það þýðir ekki endilega að raforku-
notkun hjá B sé skynsamlegri en hjá A.
Hugsanlega er grunnálagið hjá fyrir-
tækinu svona hátt vegna þess að ein-
hver tæki eru í gangi allan sólarhring-
inn, tæki sem ekki þurfa að vera í
gangi nema á vinnutíma eða að tækin
eyða meiri rafmagni en nauðsynlegt
er. Loftþjöppukerfi er hugsanlega orð-
ið óþétt þannig að loftþjappan gengur
stöðugt eða að rafmótorar eru ekki af
réttri stærð og eyða því meira raf-

magni en þörf er á, svo að eitthvað sé
nefnt. Í slíku tilviki er rafmagni eytt að
óþörfu og lítil huggun í lægra meðal-
verði. Meðalorkuverðið er ekki það
sem skiptir mestu máli heldur heildar-
rafmagnskostnaðurinn.

HVAÐ ER TIL RÁÐA?

Fyrirtæki, á veitusvæði Orkuveitu
Reykjavíkur sem hafa hug á að skoða
hvort þau geta lækkað orkukostnaðinn
hjá sér, geta leitað til Orkuveitunnar
og fengið mælingu á orkunotkun sinni
yfir vikutímabil. Slík mæling, auk
skráningar á því hvaða tæki eru í gangi
á hverjum tíma gefur vísbendingu um
hvers vænta má í sparnaði með breyt-
tu vinnulagi. Auk þess er rétt að geta
þess að starfandi eru sérhæfðir ráð-
gjafar á þessu sviði sem geta gert
gagngera úttekt á raforkunotkun fyrir-
tækja og komið með tillögur til úrbóta.

Ólafur Kjartansson 
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Gengið hefur verið frá samkomulagi
milli menntamálaráðuneytisins og
Starfsgreinaráðs í málm-, véltækni og
framleiðslugreinum um að hinir
síðarnefndu geri tillögu að skipulagi
vinnustaðanáms og ferilbókar í
málmiðngreinum. Hér er um
viðamikið verkefni að ræða sem
áætlað að ljúki fyrir 1. maí árið 2002.

Samkvæmt námskrá framhaldsskóla
er vinnustaðanámið skilgreint sem
órjúfanlegur hluti iðnnámsins og því
mikilvægt að allur ferill þess verði
skýr og auðveldur í framkvæmd. 

Fræðsluráð málmiðnaðarins vinnur
verkið sem undirverktaki Starfs-
greinaráðsins undir stjórn Gylfa Ein-
arssonar. 

HELSTU ÞÆTTIR VERKEFNISINS

Verkefninu er skipt í eftirtalda aðal-
verkþætti:
1. Skilgreina tilgang vinnustaðanáms í

15 mánuði og þá með vísan til
þeirra markmiða sem stefnt er að
með námi í blikksmíði, rennismíði,
vélvirkjun og stálsmíði.

2. Semja greinargerð um samhengi
náms í skóla og vinnustaðanáms -
m.a. út frá skilgreiningu á loka-
markmiðum námsins.

3. Lýsa inntaki og helstu verkþáttum
vinnustaðanáms í ofannefndum
greinum.

4. Gera tillögu um skipulag 15 mánaða
vinnustaðanáms þar sem fram kem-
ur m.a.hvernig skráning nema í slíkt
nám fer fram, lýsing á hlutverki til-
sjónarmanns nema og menntunar-
kröfum sem til hans eru gerðar,
hvernig meta og velja á fyrirtæki
sem fá að taka nema í slíkt nám og
setja fram  tillögu um eftirlit og mat
á inntaki vinnustaðanámsins í við-
komandi greinum.

5. Semja greinargerð um tilgang feril-
bókar í málmgreinunum.

6. Leggja fram tillögu um gerð feril-
bókar fyrir vinnustaðanám þar sem
fram komi m.a. lýsing á inntaki og
helstu námsþáttum, viðmiðanir um
mat á verklegri færni nema, upplýs-

ingar um framvindu vinnu-
staðanámsins o.s.frv.

Af þessari upptalningu sést að hér
um viðamikið og vandasamt starf að
ræða. Að baki liggur ítarleg skilgrein-
ing á verkefninu sem Starfsgreinaráð
lagði fram í ágúst síðastliðnum. 

ÞEKKINGARÞÖRF  LEIÐBEINENDA

Jafnframt því að endurskoða alla
námskrár í málmiðnaðargreinum og
endurskipuleggja vinnustaðanámið
eykst þörfin á að styrkja þá starfs-
menn málmiðnaðarfyrirtækja sem
falið verður að skipuleggja, fram-
kvæma og bera ábyrgð á því. Að
öðrum kosti er eins víst að allt hitt
starfið sé unnið fyrir gýg. 

Þess vegna hafði Fræðsluráð málm-
iðnaðarins forystu um að fá Metal-
industriens lærlingeudvalg í Dan-
mörku og FÁS - Training and Employ-
ment Authority á Írlandi til þess að
stofna til sameiginlegs verkefnis sem
hefði það að markmiði að skipuleggja
námskeið og handbók fyrir þessa
starfsmenn fyrirtækjanna. Í ljós kom
að allir áttu við sama vanda að glíma

að þessu leyti og var ljóst að brýnt var
að leysa hann. 

Þegar lýsing á verkefninu lá fyrir og
það hafði fengið heitið Ably var sótt
um styrk til Starfsmenntaáætlunar
Evrópusambandsins, Leonardo da
Vinci-áætlunarinnar. Þar á bæ var
samþykkt að veita til verkefnisins 140
þúsund evrum sem nú eru jafnvirði
rösklega 11 milljóna íslenskra króna.
Það er til marks um mikilvægi verkefn-
isins og einnig hitt að frumkvæði frá
Íslandi getur komið ýmsu góðu til
leiðar. Ably-verkefninu á að ljúka
seinni hluta þessa árs.

HÆFIR STARFSMENN

Af framansögðu er ljóst að
málmiðnaðurinn leggur ekki einasta
leggja áherslu á að vinna með yfirvöld-
um menntamála að því að endurbæta
iðnnámið í skólunum og laga það að
kröfum nútímans heldur einnig að fylg-
ja því eftir með markvissri leiðsögn og
þjálfun í fyrirtækjunum sjálfum. Með
því leggur málmiðnaðurinn sjálfur sitt
af mörkum til að mennta og þjálfa
hæfa og góða starfsmenn til framtíðar.

Ingólfur Sverrisson

Vinnustaðanám í málmiðnaði



Ráðningarstofan Mannafl gerði sem
kunnugt er samning við Samtök
iðnaðarins sl. haust um að annast
milligöngu um að ráða erlent vinnu-
afl fyrir fyrirtæki innan Samtakanna
en eftirspurn eftir erlendum starfs-
mönnum hefur færst mjög í vöxt.
Þjónusta Mannafls er margþætt og
felst m.a. í því að finna hæft starfs-
fólk erlendis, kanna bakgrunn þess,
fá umsögn frá fyrri atvinnurekend-
um, sækja um atvinnu- og dvalarleyfi
og vegabréfsáritun og að stoða við
gerð ráðningarsamnings. 

Ennfremur sér fyrirtækið um öll
samskipti við opinbera aðila hér á
landi sem og við hið erlenda starfsfólk
fram að ráðningu. Í þessu sambandi
hefur Mannafl gert samstarfssamning
við erlend ráðningarfyrirtæki sem
nota sams konar vinnuaðferðir og
tryggja að íslensk fyrirtæki geti valið
hæft fólk til starfa hverju sinni.

Ingibjörg Óðinsdóttir, ráðgjafi hjá

ráðningarstofunni Mannafli, segir að
fyrirtæki innan Samtaka iðnaðarins
hafi sýnt þjónustu Mannafls mikinn
áhuga og ráðningarstofan sé ánægð
með undirtektir þeirra. 

,,Atvinnurekendur, eða þeir sem sjá
um starfsmannaráðingar í fyrirtækj-
um, hafa sumir haft á orði að þeir hafi
í raun ekki áttað sig á því fyrr hversu
mikinn tíma þetta ferli hafi tekið frá
þeim. Menn hafi verið í stöðugum
samskiptum við erlenda starfsfólkið

og opinberar stofnanir svo vikum og
jafnvel mánuð um skiptir. Það er ein-
mitt það sem við bjóðum, þ.e. að við
sjáum um allt ferlið og spörum við-
skiptavinum okkar tíma og snatt og
snúninga í kerfinu,“ sagði Ingibjörg.

Að hennar sögn hafa margar erlend-
ar ráðningarstofur haft samband við
Mannafl með ósk um samstarf og verið
er að kanna og meta hverjar þeirra
henta best til samvinnu. „Við gerum
kröfu um að þau fyrirtæki, sem við
erum í samstarfi við, beiti viðurkennd-
um að ferðum við starfs-
mannaráðningar og geti ábyrgst það
fólk sem mælt er með. Það starfsfólk,
sem til greina kemur, hefur því gengið
gegnum tvöfalda síu, bæði í heima-
landi sínu og hérlendis til að tryggja
að við skiptavinir okkar fái fyrsta
flokks starfsmenn.“ 

Áhugasömum er bent á að hafa sam-
band við Ingibjörgu í síma 540-7100 á
netfangi inga@mannafl.is.

Þjónustu Mannafls 
vel tekið

Ingibjörg Óðinsdóttir

IÐNÞING - AÐALFUNDUR

Þingið verður með lítið eitt breyttu sniði frá því
sem verið hefur því að gert er ráð fyrir að aðalfundar-
störfum verði lokið fyrir hádegi. Samtökin bjóða
fundarmönnum til hádegisverðar. 

VERÐLAUNASJÓÐUR IÐNAÐARINS

Forseti Íslands mun afhenda verðlaun úr Verð-
launasjóði iðnaðarins en hann var stofnaður af
Kristjáni Friðrikssyni í Últímu og fjölskyldu hans árið
1976 en verðlaunin eru veitt fyrir uppfinningu, happa-
drjúga forystu í iðnaði, sérlega vel gerða iðnaðar-

framleiðslu og hönnun. Að lokinni afhendingu verð-
launa taka formaður Samtaka iðnaðarins og iðnaðar-
og viðskiptaráðherra til máls. Gert verður stutt hlé
áður en tekið er að fjalla um þema þingsins. Gert er
ráð fyrir að Iðnþingi ljúki um kl. 16:00.

ÁRSHÓF

Árshóf Samtakanna verður að venju haldið að
kvöldi Iðnþings í veislusalnum Versölum í Húsi iðnað-
arins og hefst klukkan 19:00. Nánar verður fjallað um
dagskrá Iðnþings og fyrirkomulag árshófs í febrúar-
blaði Íslensks iðnaðar.

Iðnþing  2001
Iðnþing Samtaka iðnaðarins verður haldið 
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