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Þegar alþingismenn og ráðherrar koma fram í fjölmiðlum 
og gagnrýna almennu lífeyrissjóðina fyrir aðgerðarleysi  í 
tengslum við vanda heimilanna með þeim hætti sem við 
höfum orðið vitni að undanfarna daga þá hljótum við að 
spyrja.

Hvað gengur þessum mönnum til?  Eru þeir komnir 
í kosningabaráttuna? 

Lífeyrissjóðirnir töpuðu í bankahruninu eins og aðrir 
sem eru að varðveita fjármuni. Lífeyrissjóðirnir hafa 
mjög skýrar reglur hvað varðar útlán og létu undan 
þrýstingi í góðærinu og heimiluðu veðsetningu allt að 75% af markaðsvirði fasteigna 
í stað 65% hámarks veðhlutfall sem hafði  verið í gildi,  á sama tíma og bankarnir 
lánuðu allt að 100%.  

Það hefur verið algengt hjá okkur Íslendingum að lána okkar nánustu veð (tíma-
bundið) höfum við haft trú á því sem þeir eru að gera. Við höfum líka verið full með-
vituð um hvað það þýðir að lána veð. Við verðum að vera tilbúin að taka á okkur þá 
skuld sem veðið stendur fyrir ef illa fer hjá okkar nánustu.

Lífeyrissjóðirnir fóru varlega í að lána sjóðsfélögum og lánuðu ekki nema gegn 
góðum veðum. Þar af leiðandi þurfa þeir ekki að afskrifa eins mikið og bankarnir af 
útlánum sínum. Núna heimta stjórnvöld að þeir aflétti lánsveðum fyrir einstakan hóp 
manna þó svo að veðin séu innheimtanleg. Þeir sem sitja á alþingi verða að gera sér 
grein fyrir því að lífeyrissparnaður á almenna vinnumarkaðnum er eign sjóðsfélaga og 
allar skerðingar á þeim sparnaði skerða eign okkar. Lífeyrissjóðir á almenna markaðn-
um þurfa að skerða réttindi sjóðsfélaga ef þeir eiga ekki fyrir sínum skuldbindingum á 
sama tíma og lífeyrissjóðir þingmanna og annarra opinberra starfsmanna eru ábyrgðir 
ríkis og sveitarfélaga. Að ætlast til þess að sjóðirnir sinni samfélagslegum verkefnum 
er með öllu óheimilt og vangaveltur um hvort ekki sé hægt að skattleggja sjóðina til 
þess að ná í fjármagn í ríkissjóð er að sjálfsögðu brot á stjórnarskrárvörðum rétti sjóðs-
félaga og verður það ekki látið viðgangast. Að láta hafa eftir sér að það sé ekkert mál 
að breyta lögum svo hægt sé að þjóðnýta lífeyrissparnaðinn okkar er með ólíkindum 
og vekur upp spurningu um hvort þeir sem það gera séu hæfir til að sitja á alþingi 
okkar Íslendinga? Svona lýðskrum er væntanlega ekki þessum mönnum til framdráttar 
í næstu kosningum.

Lífeyrissjóðakerfið var byggt þannig upp að sjóðsfélagar hefðu meira fé til ráð-
stöfunar en þann  lágmarkslífeyri sem allir eiga rétt á úr almannatryggingarkerfinu. 
Það er þó svo að þeir sem eru að  fá úr lífeyrissjóðum í dag fá kr. 73.000 skerðingu úr 
almannatryggingabótakerfinu sem þeir sem aldrei hafa greitt í lífeyrissjóð. Með öðrum 
orðum, stjórnvöld hafa skekkt þessa grunnhugsun sem var að baki stofnunar lífeyris-
sjóðakerfinu með tekjutengingum og skerðingu. Þetta er ekkert annað en  ofurskatt-
lagning á lífeyrissjóðsgreiðslur. 

Níels S. Olgeirsson
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35KNorræna	nemakeppnin
Norræna nemakeppnin fór fram í Hótel- og  mat-
vælaskólanum í Perho í Helsinki dagana 20. – 21. 
arpríl sl.  Íslensku keppendurnir voru þeir Kristófer 
Hamilton Lord og Viktor Már Snorrason, nemar í 
matreiðslu á Fiskfélaginu. Meistari þeirra er Vigdís 
Ylfa Hreinsdóttir. Þjálfari nemanna var Kjartan M. 
Kjartansson. Í framreiðslu kepptu þær Elín Bogga 
Þrastardóttir nemi á VOX, en  meistari Elínar er 
Gígja Magnúsdóttir, og Eydís Rut Ómarsdóttir 
nemi á Fiskfélaginu, meistari er Guðmundur 
Hansson. Þjálfari nemanna í framreiðslu var 
Stefanía Höskuldsdóttir. 

Keppnin stóð yfir í tvo daga. Í matreiðslu 
skipulögðu nemarnir matseðil og elduðu sam-
kvæmt honum tvo rétti fyrri daginn og fjóra rétti 
seinni daginn. Í framreiðslu var keppt í borðlagn-
ingu, vínþekkingu, blöndun drykkja, eldsteikingu, 
fyrirskurði o.s.frv.  Að þessu  sinni voru íslensku 
nemarnir í matreiðslu í þriðja sæti og framreiðsl-
unemarnir í fjórða sæti. 

Viktor Már Snorrason og Kristófer Hamilton Lord.

Viktor og Kristófer að störfum.  Myndir: Ólafur Jónsson.

Eydís Rut framreiðir fyrir gesti.

Elín Bogga og Eydís Rut.
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35
Þing samtakanna hófst að kvöldi 1. maí 
með kokteilboði og inntöku nýrra aðila 
í heiðursklúbb samtakanna, „Honorary 
membership“ en 5 aðilar fengu þessa virtu 
viðurkenningu samtakanna að þessu sinni. 
Forseti KM, Klúbbs Matreiðslumeistara, 
Hafliði Halldórsson, kvaddi sér hljóðs 
og hélt mjög góða ræðu og færði sam-
tökunum að gjöf glæsilega forsetaorðu frá 
Íslandi, orðu úr hreinu silfri, búna til af 
Sigurði í Gull og Silfur. Þessi orða er stór-
glæsileg,með nöfnum allra fyrrum forseta 
WACS og heiðursforseta samtakanna. 
Óskaði hann eftir því að orðan myndi 
ganga frá forseta til forseta um ókomin ár. 

Morguninn eftir, eða þann 2. maí hófst 
starf þingsins með reglulegum fundarstörf-
um þar sem fram fóru almennar umræður, 
kosningar, inntaka nýrra aðildarlanda og 
matreiðslusamtaka, breyting á lögum sam-
takanna sem og önnur mál. „Workshop“ 
eða vinnufundir og kynningafundir voru 
margir og góðir, farið var yfir mennta-
mál samtakanna, keppnismál og reglur í 
keppnum viðurkenndum af WACS, starf 
samtakanna sem „Non profit“ samtök, 
konur innann WACS sem og önnur mál. 
Voru allir þessir fundir mjög vel sóttir og 

35.	heimsþing	matreiðslumanna		
(WACS)	-	Daejeon	í	Suður	Kóreu	
01.05.-05.05.	2012	

Gissur Guðmundsson skartar 
forsetaorðunni fínu.

Hafliði Halldórsson forseti 
klúbbs matreiðslumeistara við 
afhendingu forsetaorðunnar.

Forsetinn ávarpar þingið.
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sýnir það hvað matreiðslumenn eru dug-
legir að kynna sér nýjungar og það starf 
sem fer fram innan samtakanna. Skrifstofa 
WACS sem í dag er starfrækt í sendiráði 
Íslands í París, verður flutt í júní næst-
komandi í húsnæði á Rungie markaðnum 
í Frakklandi sen það verður samtökunum 
mikið til framdráttar þar sem hægt 
verður að bjóða meðlimum samtakanna í 
heimsókn á einn stærsta matvælamarkað 
í heimi. 

Á miðvikudeginum heiðraði forsetafrú 
Suður-Kóreu þingið með nærveru sinni 
sem var mjög ánægjulegt, sýndi hún 
matreiðslumönnum þakklæti fyrir að 
halda þingið í S-Kóreu en reyndar setti 
vera hennar allt úr skorðum þar sem 
fylgdarlið hennar taldi á annað hundrað 
öryggis- og fréttamenn. Sáu menn vel 

það viðkvæma ástand sem nærvera hennar 
bar með sér. 

„Bringing	worlds	together“
Þema þingsins var „Bringing worlds 
together“ og „Feed the planet“. Nokkrir 
helstu matreiðslumenn í heimi héldu tölu 
og má þar nefna, Anton Moseman, Rick 
Moonee og fleiri þekkta einstaklinga sem 
komu víða að til Suður-Kóreu til að taka 
þátt í starfi þingsins. Forseti Íslands, for-
seti Slóveníu, Gordon Ramsey og Al Gore 
voru með mikilvæg skilaboð til þinggesta 
en allir ræddu þeir mikilvægi þess að 
rækta jörðina, koma í veg fyrir að mat-
vælum væri hent og mikilvægi þátttöku 
matreiðslumanna í matvælaöryggi í heim-
inum. Blaðamaður frá Svíþjóð, hr. Mats 
Bloomberg, hélt mjög svo skemmtilega 
tölu um aukaefni í matvælum, en það 
kom matreiðslumönnum mikið á óvart 
hversu mikið þarf að varast og hægt er að 
gera það eingöngu með því að lesa inni-
haldslýsingu á umbúðum matvæla.
 
Framboðið
Gissur Guðmundsson forseti WACS fór 
vel yfir þau verk sem stjórn hans hefur 
unnið að síðastliðin 4 ár, en á þinginu 
átti að kjósa nýja stjórn til næstu 4 ára 
eða til ársins 2016. Síðastliðið vor ákváðu 
íslenskir matreiðslumenn að bjóða krafta 
sína fram til annars kjörtímabils og kom 
fram mótframboð frá Suður-Afríku. 
Varð úr síðastliðið haust að Suður-Afríka 
ákvað að draga framboð sitt til baka eftir 
að mörg aðildarlönd hvöttu þá til þess 
þar sem stuðningur við framboð Íslands 
var frá öllum aðildarlöndum og varð úr 
á þinginu í Kóreu að Ísland fékk rúss-
neska kosningu. Var gaman að sjá að 
öll aðildarlönd stóðu upp og klöppuðu 
fyrir okkur Íslendingum. Íslenskir mat-

Stjórn alheimssamtakanna Helgi, 

Gissur og Hilmar.

Hilmar og Helgi ásamt gjaldkera alheimssamtakanna Norbert Schmidiger.
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reiðslumenn stjórna því samtökum WACS 
til ársins 2016 eða í allt í 8 ár, en það 
hefur aldrei skeð áður í starfi samtakanna 
að þjóð sé endurkjörin til áframhaldandi 
stjórnarsetu. Er þetta mikil viðurkenning 

til handa Íslendingum fyrir vel unnin störf 
og væntingar um góða leiðtogastefnu til 
næstu 4 ára. 

Stjórnina til næstu fjögurra ára skipa 
því  Gissur Guðmundson fyrrverandi for-

seti KM og síðar Norðurlandanna er for-
seti heimssamtakanna. Hilmar B. Jónsson 
er varaforseti og Helgi Einarsson ritari.

Næsta þing samtakanna sem haldið 
verður í maí árið 2014 í Stavanger 
í Noregi var vel kynnt af einum 50 
Norðmönnum sem komu til Suður-Kóreu 
til að kynna og matreiða norskan mat 
handa þinggestum. Kynning Norðmanna 
var glæsileg, og áttum við ekki von á öðru, 
en miklar væntingar eru gerðar til næsta 
þings í Stavanger. Vonum við að íslenskir 
matreiðslumenn fjölmenni til Noregs og 
taki virkan þátt í starfi samtakanna. 

Forsetin ásamt Rick Moonee t.h. og Anton Moseman.

Helgi fær sér hefðbundinn kóreanskan mat.
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Mikil kynning og kosning fór fram um 
þing samtakanna árið 2016, sem verður 
síðasta þing sem við Íslendingar stjórnum. 
Þrjár þjóðir kepptu um að halda þingið 
2016; það voru Grikkland, Tyrkland og 
Suður-Afríka. Allar þjóðirnar voru með 
glæsilegar kynningar og glæsileg tilboð 
fyrir þinggesti og þurfti að kjósa tvisvar 

sinnum til að fá niðurstöðu. Varð úr að 
þing samtakanna árið 2016 verður haldið 
í Grikklandi og gerum við okkur von um 
glæsilegt þing þar sem boð Grikkja var 
glæsilegt í alla staði.

 
Lítill	stuðningur
Starf íslenskra matreiðslumanna í samtök-
um WACS, “World Association of Chefs 
society“ samtök sem í dag telja um 10–12 
milljónir félagsmanna sýnir þann kraft 
og dugnað sem íslenskir matreiðslumenn 
sýna á almennum vettvangi. Framganga 
Íslands í starfi samtakanna hefur vakið 
mikla athygli meðal aðildarlandanna en 
virðist vekja litla athygli hér innanlands. 
Stuðningur innlendra fyrirtækja við starf 
matreiðslumanna á erlendum vettvangi 
hefur verið lítill en stuðningur opinberra 
aðila sem og MATVÍS hefur verið ómet-
anlegur og aðstoðað mikið við þá miklu 
landkynningu sem starf matreiðslumanna 
á erlendum vettvangi hefur verið undan-
farin ár. 

Risaþing
Það var stór upplifun að taka þátt í þessu 
fjölmennasta þingi sem haldi hefur verið. 

Myndir frá kynningu Norðmanna sam halda 
næsta þing.

Norski hópurinn.
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hátíðleg tækifæri. Hún var gerð af Sigurði 
Steinþórssynii gullsmiði í Gulli og Silfri á 
Laugarvegi. Hún vakti gríðarlega ánægju 
þinggesta, enda listasmíði. 

Heimsmet
Nýtt met var slegið í fjölda matreiðslu-
manna á einni mynd, sem er 2111 manns, 
og er það nú staðfest og komið í heims-

metabók Guinness. Hér á síðunni má sjá 
myndir frá heimsmetinu. 

Hans	Bueschkens	höllin:	
Matreiðslukeppni	n	Global	Chef	
Competition		
Þetta var gríðarlega umfangsmikil keppni. 
Alls voru um átta hundruð keppendur 
frá fjölda þjóða. Það voru landslið, ein-

Það var margt á á dagsskrá og mörg erfið 
mál sem komu til umfjöllunar hjá þessum 
samtökum sem hafa 10-12 miljónir 
félagsmanna, sem samsvarar íbúafjölda 
Skandinavíu.

Það er því mikill heiður fyrir land og 
þjóð að þessum risavöxnu samtökum sé 
stjórnað af íslendingum.

„Inspired	by	Iceland“
Þeir fá ekki mikið af styrkjum frá Íslandi 
og til dæmis er sjávarútvegurinn ekki að 
nýta sér þessa möguleika til að kynna sínar 
afurðir eins og t.d. Norðmenn og fleiri 
lönd gera. Asíulönd og fleiri þjóðir borga 
hátt verð fyrir hreina vöru og gæði, sem 
við Íslendingar státum okkur af. Það er 
stór furðulegt að íslenskir hagsmunaaðilar 
í viðskiptum og sjávarútvegi, skuli ekki 
nýta sér þessa möguleika. 

Við ættum að hugleiða að það er mikil 
kynning fyrir land og þjóð, og ekki síður 
fyrir íslenska matreiðslu og hráefni, að 
vera með íslenska forystu svo stórra sam-
taka. 

Ég talaði við fólk frá ýmsum þjóðum 
og margir sögðust ekki hafa vitað mikið 
um Ísland, nema í gegnum Gissur og 
félaga, enda er hann iðinn við að kynna 
Ísland hvar sem hann kemur en hann 
hefur verið 250 daga á síðasta ári á ferða-
lagi milli landa.

 Á þessum fundum eru rædd sérkenni 
þjóða, menntun og matreiðsla sem dregur 
heiminn saman á jákvæðan hátt. Ef hann 
kemur því við spilar hann myndbandið 
„Inspired by Iceland“ sem hann og gerði 
núna við þingsslit. 

Óvænt og skemmtileg uppákoma var 
þegar Hafliði Halldórsson kom á svið og 
færði samtökunum gjöf frá klúbbi mat-
reiðslumeistara á Íslandi. Þetta er stór og 
glæsileg forsetaorða með nöfnum allra 
forsetanna sem hafa stýrt samtökunum og 
forsetar munu bera í framtíðinni við öll 
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rúturnar með mjög margt ungt fólk sem 
virtist hafa gríðarlegan áhuga. Sumir 
komu á hverjum degi .

Heimsóknin til Suður-Kóreu kom 
á óvart að mörgu leyti. Þetta er gamalt 
bændasamfélag sem hefur breyst í stórt 
tæknisamfélag á tiltölulega skömmum 
tíma með ráðandi stórfyrirtækjum eins og 

Samsung, Hyundai, Kia 
og fleiri. Í Daejeon var 
boðið upp á ferð í gríðar-
lega áhugavert tækni- og 
sögusafn sem spannar 
sögu jarðar og mannkyns 
frá upphafi til dagsins í 
dag og hugleiðinga um 
framtíðina.

Eftir ráðstefnuna 
fórum við til Seoul sem er mjög vestræn, 
gríðarlega stór borg, með 10 miljónir 
íbúa. Hún er falleg, umlukin trjávöxnum 
hæðum . Við vorum vel staðsett i hjarta 
borgarinnar. Í henni eru breiðar götur, allt 
upp í átta akreinar í hvora átt, græn svæði, 
gamall borgarkjarni og markaðir. Þetta er 
ein hreinlegasta stórborg sem við höfum 
séð. 

staklingar, ungliðar, kökugerðar-
menn og sykurskreytingar og 
síðast en ekki síst, Global Chef 
Competition, sem er að verða ein 
stærsta alþjóðalega einstaklings-
keppni í heimi. Sú nýbreytni 
var í þessum keppnum að allur 
maturinn var „ætilegur“ þ.e. ekki 
gljáður með hlaupi og það var 
selt í borðin. Engu var hent eins 
og venja er í Evrópu. Gaman væri að sjá 
íslenska ungliða keppa á þingi samtakanna 
í Noregi árið 2014. 

 Það var hreint út sagt ótrúlegur áhugi 
á öllu sem var að gerast í höllinni þessa 
daga. Hleypt var inn í hollum og röðin 
var um kílómetri á lengd. Komu heilu 

Texti og myndir: Guðjón Steinsson, fleiri 
myndir má sjá á vef Guðjóns 123.is/gourmet 

V

Borgarstjóri Daejeon afhendir Norðmanninum sigurverðlaunin, í Global Chef Competition.
Sigurvegarinn Geir Magnus Svae.



Áður hefur stuttlega verið gerð grein fyrir ráðstefnu sem 
Ny Nordik Mad hélt í október sl. í Finnlandi hér í fréttabréfi 
MATVÍS. Núna er ítarlegri samantekt komin á íslensku sem 
hefur verið sett á heimsíðu MATVÍS  www.matvis.is

Það helsta sem kom fram á þessari ráðstefnu var hvað matur-
inn gegnir mikilvægu hlutverki varðandi heilsu manna. Vandamál 
varðandi vannæringu sjúklinga er stórt og tölur sýna að sjúklingar 
borði aðeins á milli 30 og 60% af næringarþörf sinni og að 
40% sjúklinga eigi á hættu að þjást af vannæringu.  Innan ESB 
renna um 120 milljarðar evra á ári til að meðhöndla vannærða 
sjúklinga. Hafa heilbrigðisyfirvöld kannað þennan kostnað hér á 
Íslandi?

Margir þátttakendur á ráðstefnunni sýndu fram á að mataræði 
og máltíðir væru vandasamur hluti af mörgum atriðum í velferð-
arþjónustu nútímans og að það er mikilvægt að ekki verði aðeins 
litið á þessa þjónustu sem lið í matvæladreifingunni. Umgjörð, 
uppsetning og stemning hefur mikil áhrif á hvað, hvernig og hve 
mikið menn borða; hvort það er gert á sjúkrahúsum, barnaheim-
ilum, í skólum eða á vinnustaðnum.

Samstarfshópur	um	Mat	fyrir	fjöldann	á	Norðurlöndum
Verkefni samstarfshópsins eru:
•	 Að efla þekkingu og áhuga á því hlutverki sem matur til 

margra gegnir í velferðarþjónustu og tryggja í þessu sam-
bandi bestu mögulegu innkaupaleiðir, framleiðslu og þjónustu 
varðandi heilbrigt mataræði og málsverði, hjá einka-  og opin-
berum aðilum og stofnunum á Norðurlöndum. 

•	 Hvetja til þróunar á framtíðarsýn varðandi matvæli sem fram-
leidd eru og framreidd á sjúkrahúsum, öldrunarstofnunum, 
í skólum sem og opinberum og einkareknum mötuneytum, 
með því að safna saman og miðla þekkingu á bestu aðferðum 
(best practices) á Norðurlöndum.

•	 Að gera aðgerðir markvissari og auka norrænt samstarf um 
„Mat til fjöldans“ milli allra aðila, bæði hvað varðar vinnslu-, 
menntunar- og rannsóknasvið.

•	 Að styrkja þann þátt sem matvæli til fjöldans hefur fyrir lýð-
heilsuna almennt, bæði í staðbundinni og svæðisbundinni 
matvælahagfræði, sjálfbærni samfélagsins og hvað velferð 
varðar.

•	 Að þróa fagmenntun sem verði fær um að mæta þeim ögr-
unum sem staðið er frammi fyrir og draga fram staðreyndir, 
þekkingu og reynslu á grundvelli verkefnisins um „Nýjan nor-
rænan mat“ og setja í samhengi við „Betri mat fyrir fjöldann“. 

•	 Að lýsa gagnsemi og tækifærum í markvissum aðgerðum til 
úrbóta á sviði mataræðis og máltíða.

•	 Að miðla áfram þekkingu á framleiðslu og þjónustu til allra 
hagsmunaaðila sem við á.

VVelferð	og	matur
•	 Að vera tengill milli framkvæmdaaðila, menntunar- og rann-

sóknastofnana og matvælaframleiðenda, hér með taldar eru 
nýjar þróunaraðferðir og þörf fyrir símenntun, háskólamennt-
un og námskeið sem löguð eru að þörfum starfseminnar.

Við hjá MTVÍS höfum verið að koma á samstarfshóp hér sem 
hefur gengið vel að manna. Við höfum sent erindi til borgar-
stjóra, formanns Sambands íslenskra sveitarfélaga og  velferðar-
ráðherra. Svar hefur komið frá skrifstofu borgarstjóra  sem hefur 
tekið vel í erindið og þaðan eru komnir aðilar auk fagmanna sem 
starfa hjá borginni og áður höfðu tekið vel í að vera í hópnum. 
Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga og velferðarráðherra 
hafa ekki  svarað þegar þetta er ritað. Við vonumst til að það 
sé bara vegna anna. (Ráðherra er sennilega of upptekinn við að 
finna leið varðandi það hvernig hann og ríkisstjórnin geti valsað 
með lífeyrissparnað almennings). 

Þeir aðilar sem lesa þetta og hafa áhuga á að koma að málinu 
eru velkomnir í hópinn . Sendið til undirritaðs nafn, stöðu og 
netfang og þá verður ykkur bætt inn í hópinn.

Níels S. Olgeirsson

00000

Veiðikortið
37 vötn
Eitt kort
6.000 kr.
  www.veidikortid.is 

FLEIRI VÖTN   ÓBREYTT VERÐ

Kynntu þér sérkjör 
til félaga Matvís 

á skrifstofu
 félagsins.

Vegleg handbók fylgir 
hverju seldu korti



	 12	 MATVÍS - 2. tbl. 17. árg. 2012

Orlofsuppbót
Orlofsuppbót fyrir árið 2012

er kr. 27.800

I
Undanfarið hefur verið starfandi 
vinnuhópur sem er að skoða nýliðun 
og starfsmöguleika matreiðslumanna á 
Norðurlöndunum. Þessi vinna hefur verið 
mjög svo fróðleg og alltaf gott að skoða  
stöðuna ítarlega annað slagið.

Ísland er eina landið þar sem matreiðsl-
unámið er ennþá í meistarakerfinu og 
Danir eru með svipað kerfi án meistara. 
Hinar þjóðirnar hafa farið með námið 
meira inn í skólana. 

Þegar farið er yfir hvernig námið er 
uppbyggt hér og skoðað hvernig þróunin 
hefur verið  getum við verið stolt af upp-
byggingunni. Frá 2005 hefur nemum í 
matreiðslu fjölgað um 27% og nemum 
í framreiðslu hefur fjölgað um 22%. 
Ástæður þessarar fjölgunar eru sennilega 
ýmsar, svo sem góð kynning með þátt-
töku í keppnum og sýningum. Má þar 
nefna Matreiðslumaður ársins, Norræna 
nemakeppnin, Matardagar, Fodd and fun, 
matreiðslukeppnir grunnskólanema og 
Íslandsmót iðn- og starfsgreina. Einnig 
voru reglur um nemaleyfi rýmkaðar árið 
2007 þannig að stærri staðir geta tekið 
fleiri nemendur á námssamning. Frá 2011 
hefur vinnustaðanámssjóður komið til 

sögunnar og kemur það til með að fjölga 
nemendum á vinnustöðum nokkuð.

Matvæla- og veitingasvið Iðunnar lét 
gera könnun meðal fagmanna í greinun-
um og voru niðurstöður þeirrar könnunar 
ánægjulegar. Þær voru eftirfarandi:

Spurt var um starfsánægju og 88% 
eru mjög og frekar ánægð í starfi. 93% 
eru mjög  og frekar stolt af sínu fagi. Um 
80% fagmanna telja að námið hafi búið 
þau vel undir starf í greininni. Þannig að 
uppbygging námsins eins hún hefur verið 
í matvæla- og veitingagreinunum mælist 
vel fyrir. Því er ekki ástæða til að breyta 
neinu hjá okkur.

Af þeim sem hafa lokið sveinsprófi 
rá 1980 til 2009 eru 72% matreiðslu-
manna enn í starfi í greininni og 44% 
framreiðslumanna eru enn starfandi í 
greininni. 

Þegar við skoðum þróun hjá okkur í 
MATVÍS þá hefur matreiðslu- og fram-
reiðslumönnum fjölgað með eftirfarandi 
hætti.

Fjöldi matreiðslu- og framreiðslumanna 
hefur verið að aukast í félaginu eins og hér 
sést:

Ár 2000 2004 2008 2012
Matreiðsla 354 436 575 661
Framreiðsla 107 127 158 195

Það er nokkuð víst að sambærileg 
þróun hefur ekki átt sér stað hjá hinum 
Norðurlandaþjóðunum. Samkvæmt 
skýrslu sem unnin var í Noregi 2005 
kemur fram að meðalstarfsaldur mat-
reiðslumanna þar í landi er 5-7 ár í faginu. 
Við höfum gott af því að skoða hvernig 
þetta er hjá hinum þjóðunum en förum 
varlega í að apa eftir þeim nema við séum 
viss um ágæti þeirra breytinga sem þar eru 
gerðar.

Starfsmöguleikar matreiðsluanna eru 
hluti af verkefni hópsins og þar er ekki 
vandamál hjá okkur heldur hitt að við 
náum ekki að útskrifa nógu marga, miðað 
við þörfina. Það spretta upp nýir veitinga-
staðir, skólar og mötuneyti taka marga 
fagmenn til sín og svo fara margir til starfa 
á hinum Norðurlöndunum, sérstaklega til 
Noregs.

Á sama tíma og þessi jákvæða þróun 
á sér stað í framreiðslu og matreiðslu 
standa hinar greinarnar, þ.e.a.s. kjötiðn 
og bakstur, nánast ístað. Það er verulegt 
áhyggjuefni að þar skuli ekki vera nein 
nýliðun. Hvers vegna skyldi það vera? Er 
aðbúnaður slæmur?  Er það skammtíma-
gróði núverandi eigenda sem ræður för 
þar sem þeir sem lítilsvirða faggreinarnar 
fylla vinnustaðina af ófaglærðu fólki á 
mun lægri launum?

Ef bakstur og kjötiðnaður eiga að vera 
iðnaður í framtíðinni þurfum við að koma 
okkur saman um hvernig við vinnum 
sameiginlega, MATVÍS og fulltrúar fyrir-
tækjanna,  að uppbyggingu faggreinanna.

Níels S. Olgeirsson

Nýliðun	og	starfsmöguleikar

Sæferðir bjóða félagsmönnum MATVÍS 
20% afslátt í ferjuna Baldur. 
Með Baldri er hægt að sigla um 
Breiðafjörðinn með viðkomu í Flatey, fara 
í ævintýrasiglingu, sjóstangaveiði ásamt 
ýmsum sérferðum.
Félagar þurfa að framvísa félagsskírteini.
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L
Það eru alkunn sannindi að við stóráföll 
skapast aðstæður sem leiða til breytinga. 
Það liggur í hlutarins eðli að ef kerfi stan-
dast ekki stóráföll verður að endurskoða 
þau. Stjórnskipan, bankakerfið, peninga-
mál og íbúðalánakerfið eru dæmi um kerfi 
sem hafa tekið og munu taka breytingum 
sem rekja má til falls bankanna 2008. 
Hvort sem þær verða stórfelldar eða 
minniháttar mun framtíðin ein leiða í ljós 
hvort þær verði til bóta. Það sama gildir 
um lífeyriskerfið. Við verðum að eiga 
umræðu um kerfið og taka málefnalega 
umræðu um mögulegar breytingar.

Íslenska lífeyriskerfið er þriggja 
stoða kerfi í fullu samræmi við stefnu 
Evrópusambandsins, OECD og 
Alþjóðabankans og er á margan hátt til 
fyrirmyndar. Það er að margra mati óþarfi 
að gera grundvallar breytingar á kerfi sem 
svo margir telja vera til fyrirmyndar og 
mæla með. 

En lífeyriskerfi Íslendinga er ekki 
gallalaust og þarf, eins og önnur mann-
anna verk, að vera í stöðugri endur-
skoðun. Ísland er ekki eyland og þeir 
gallar sem við upplifum eru vel þekktir. 
Fræðileg og málefnaleg umræða á sér stað 
um nákvæmlega sömu þætti um allan 
heim. Virkja þarf almenning og þá hags-
munaaðila sem hingað til hafa látið sig líf-
eyrismál varða og skapa umræðuvettvang 
sem leiðir til vænlegra breytinga. Það þarf 
að bjóða þá sem vilja taka þátt velkomna, 
svo framarlega sem þeir haldi sig við 
málefnalega umræðu. Hingað til hafa 
stjórnmálamenn, stéttarfélög og samtök 
atvinnurekenda, ásamt landsamtökum líf-
eyrissjóða, ráðið mestu um þróun lífeyris-
mála. Undanfarin ár hafa fjölmargir aðrir 
gert tilkall til þátttöku í umræðunni og 
má þar nefna hagsmunasamtök öryrkja og 
aldraðra. Síðustu misseri hafa hagsmuna-
samtök heimila og skuldara vakið athygli 
á sínum sjónarmiðum. Þá hafa fræðimenn 
og ráðgjafar ítrekað verið kallaðir til og 
skrifað vandaðar skýrslur um afmörkuð 
málefni þar sem háskólasamfélagið er mest 
áberandi. 

Í umræðu þar sem margir hafa aðkomu 
eru hagsmunaárekstrar óumflýjanlegir og 
mikilvægt er að þeir sem koma að slíkum 
viðræðum geri sér grein fyrir því. Þeir 
sem gefa sig út fyrir sérhagsmunagæslu 
verða að virða skoðanir annarra og virða 
þá frumskyldu að það eru hagsmunir allra 

sjóðfélaga sem verða að vera í fyrirrúmi. 
Sérhagsmunir geta ekki orðið ráðandi 
í breytingum á lífeyriskerfi allra lands-
manna. Það er von mín að meðfylgjandi 
umfjöllun um lífeyrisstjórnmál dýpki 
skilning sjóðfélaga á málefnum lífeyris-
sjóða og leiði til málefnalegrar umræðu.

Sjóðfélagar
Mikið hefur verið rættu um lýðræðisum-
bætur í lífeyrissjóðum, að virkja þurfi 
sjóðfélaga til þátttöku á ársfundum líf-
eyrissjóða.  Í XX tbl. Fréttabréfs MATVÍS 
gerði ég grein fyrir þeim áskorunum sem 
blasa við lífeyrissjóðum ef taka á upp 
fullkomið sjóðfélagalýðræði. Rétthafar í 
Stöfum lífeyrissjóði eru 53.000 og ef fara 
á fram árleg kosning um mikilvæg málefni 
jafngildir það árlegum sveitarstjórnar-
kosningum. Lýðræðisumbótum verður 
ekki komið á í einu vetfangi og huga þarf 
vel að öllum breytingum í þá átt. Stjórn 
Stafa hefur fullan hug á því að auka lýð-
ræði og virkja þannig almenna sjóðfélaga 
til þátttöku í starfsemi sjóðsins. Reglulega 
eru haldnir sjóðfélagafundir og sjóðurinn 
stefnir að auknu lýðræði. Í skýrslu 
úttektarnefndar LL er vakin athygli á því 
að bakland lífeyrissjóða gæti orðið veikara 
gagnvart þrýstingi og yfirgangi ríkisins, 
eða stórra fyrirtækja, ef gerð yrði stórfelld 
breyting á stjórnskipan lífeyrissjóða. Stíga 
þarf varlega til jarðar áður en núverandi 
kerfi verður umbylt.

 
Stjórnvöld
Aðkoma stjórnvalda að lífeyrismálum 
er á margan hátt erfið. Ríki og sveitar-
félög bera ábyrgð á gríðarlegum halla í 
opinberum lífeyrissjóðum sem greiða líf-
eyri sem talinn er vera stjórnarskrárvarinn 
eignarréttur. Til þess að rétta þann halla 
við, þarf ríkið að hækka skatta á þá sem 
njóta ekki sambærilegra kjara á sama tíma 
og þeir þurfa að þola skerðingu á eigin 
lífeyrisréttindum. Taka verður á þessum 
vanda og það verkefni verður að njóta 
forgangs ef nást á almenn sátt um kerfið. 
Það blasir við þeim sem vilja kynna sér 
málið að það mun koma í hlut embættis- 
og stjórnmálamanna að gera breytingar á 
eigin lífeyriskerfi. Tregðan til breytinga er 
mikil og erlend dæmi sýna að breytingar 
á opinberum lífeyriskerfum eru mjög erf-
iðar. Það er hlutverk stjórnvalda að móta 
lög og reglur sem gilda um lífeyrissjóði. 
Það getur ekki gengið að stjórnmálamenn 
bjóðist til að breyta lögum í andstöðu við 
stjórnarskrána til að ná fram sínum eigin 
stefnumálum, á kostnað almennra sjóða.  
Þá mun aldrei ríkja sáttum um að skatt-
leggja eignir lífeyrissjóða sem eiga ekki 
fyrir skuldbindingum til að fjármagna 
kosningaloforð stjórnmálamanna. 

Landsamtök	lífeyrissjóða
Landsamtök lífeyrissjóða eru, eins og 
nafnið gefur til kynna, hagsmunasamtök 
lífeyrissjóða sem hafa það hlutverk að gæta 
í hvívetna hagsmuna sjóðfélaga þeirra líf-
eyrissjóða sem aðild eiga að samtökunum. 
Að vera málsvari lífeyrissjóðanna, í þeim 
málum sem varða heildarhagsmuni þeirra 
og koma á framfæri sjónarmiðum sam-
takanna við stjórnvöld og aðra aðila í 
öllum meiriháttar málum sem varðað geta 
sameiginlega hagsmuni aðildarsjóðanna. 
Landsamtökin hafa verið áberandi í allri 
umræðu og ítrekað eru forsvarsmenn 
þeirra kallaðir til í umræðu um lífeyrismál. 
Að margra mati hefðu samtökin mátt 
gera meira í því að stuðla að jákvæðri 
ímynd lífeyrissjóða og dæmi hver fyrir 
sig. Landsamtök lífeyrissjóða létu gera 
sérstaka úttekt á starfsemi lífeyrissjóða í 
aðdraganda hrunsins og hafa á margan 
hátt unnið öflugt starf í þágu lífeyrissjóða. 
Sú skýrsla leggur grunn að umbótastarfi 
sem mikilvæg umræðuhvetjandi skýrsla. 
Stafir lífeyrissjóður tekur virkan þátt í 
starfi Landsamtaka lífeyrissjóða og virkja 

Lífeyrisstjórnmál

Ólafur Sigurðsson.
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verður eins og kostur er krafta þeirra sem 
starfa í kerfinu og mesta þekkingu hafa á 
málefnum lífeyrissjóða til góðra verka. 

Samtök	launamanna
Samtök launamanna hafa um áraraðir 
barist fyrir bættum kjörum launamanna 
og hafa lífeyrismál verið stór þáttur í því 
starfi. Hagsmunagæsla stéttarfélaga hefur 
verið á breiðum grunni og mikill samtaka-
máttur felst í starfsemi ASÍ. Hagsmunir 
stéttarfélaga hafa stundum rekist á og 
ræður þar mestu aðstöðumunur á milli 
félaga. Geta einstakra starfsstétta til að 
veita ríkan lífeyrisrétt er mis mikil. Örorka 
leggst misjafnlega á starfsstéttir og þá er 
launamunur töluverður. Endurhæfing 
eftir starfsorkumissi er gott dæmi um 
hagsmunabaráttu stéttarfélaga sem skilað 
hefur árangri. MATVÍS hefur verið virkur 
þátttakandi í mótun kerfisins þar sem 
hagsmuna félagsmanna er gætt í hvívetna.  
Stéttarfélögum hefur verið legið á hálsi 
fyrir að gæta ekki hagsmuna skuldsettra 
heimila, að vilja ekki afnema verðtrygg-
ingu og þóknast atvinnurekendum um 
of. Sú hagsmunagæsla getur stangast á við 
heildarhagsmuni allra sjóðfélaga og álykt-
anir stéttarfélaga benda til þess að þau ætli 
sér að horfa til heildarhagsmuna en ekki 
sérhagsmuna. 

Samtök	atvinnurekenda
Atvinnurekendur fjármagna að stórum 
hluta lífeyriskerfi landsmanna. Framlag 
atvinnurekenda til almannatrygginga 
er mikið í formi tryggingagjalds sem 
hækkaði í kjölfar hrunsins. Færa má 
góð og gild rök fyrir því að mótframlag 
atvinnurekenda til almennra lífeyrissjóða 
sé hluti af launum samkvæmt núgildandi 
samningum og atvinnurekendur hafa 
engan eignarétt yfir þeim fjármunum. En 
margt bendir til þess að semja þurfi um 
hærra framlag atvinnurekenda og því er 
mikilvægt að aðkoma þeirra til framtíðar 
verði tryggð. Atvinnurekendur hafa hag 
af traustu velferðarkerfi og dæmin sýna 
að viljinn er til staðar. Það eru takmörk 
fyrir því hve mikið fé er hægt að sækja í 
atvinnufyrirtæki til að halda uppi öflugu 
velferðarkerfi. Öflugt atvinnulíf leggur 
grunn að velferðarkerfi landsmanna. Þá 
má ekki gleyma því að fulltrúar atvinnu-
rekenda geta verið sjóðfélagar til margra 

ára og haft sömu hagsmuni og allir sjóð-
félagar. Lífeyrissjóðir eru virkir þátttak-
endur á hlutabréfamarkaði og tryggja þarf 
að hagsmunir sjóðfélaga ráði í öllum til-
fellum för, en ekki sérhagsmunir atvinnu-
rekenda. Gera verður skýra kröfu um 
ábyrgð í rekstri og að atvinnurekendur fari 
að eigin reglum um góða stjórnarhætti.

Hagsmunasamtök	aldraðra
Eftir því sem þjóðin eldist fjölgar eldri 
borgurum sem eru hlutfall landsmanna. 
Í Landssambandi eldri borgara eru 52 
félög með yfir 18.000 félagsmenn sem 
vinna að almennum hagsmunamálum 
eldri borgara gagnvart stjórnvöldum og 
lífeyrissjóðum. Lífeyriskerfi landsmanna 
hefur ekki náð fullri virkni og vitað var að 
á uppbyggingartíma þriggja stoða kerfis 
yrði að koma til móts við þá sem ekki 
hefðu áunnið sér fullan rétt. LEB hefur 
ítrekað barist fyrir breytingu á tekju-
tengingum og víxlverkunum í kerfinu. 
Taka má undir með LEB að skerðingar á 
almannatryggingum hafa gengið of langt. 
Fyrstu 73 þúsund krónurnar sem ellilíf-
eyrisþegar eru með í tekjur úr almennum 
lífeyrissjóði eru gerðar upptækar í gegnum 
skerðingar í almannatryggingarkerfinu; 
100% skerðingu. Þriggja stoða kerfi er 
ekki tryggingafræðilega sanngjarnt á upp-
byggingartímanum. Misvægi myndast á 
milli kynslóða á þeim tíma sem kerfinu 
er komið á. Ein kynslóð safnar í sjóð og 
greiðir skatta á sama tíma til að fjármagna 
almannatryggingar. Þó kynslóðir kallist á 
hefur okkur tekist að koma á núverandi 
kerfi. Allir eiga sína foreldra og finna til 
ábyrgðar í samfélagi þar sem samtrygging 
er höfð að leiðarljósi. Það er markmið líf-
eyrissjóða að veita öldruðum áhyggjulaust 
ævikvöld og leita þarf leiða til að draga úr 
tekjutengingum á meðan kerfið nær fullri 
virkni.

Hagsmunasamtök	heimila	og	skuldara
Undanfarin misseri hefur ungt fólk sam-
einast um hagsmunagæslu fyrir skuldsett 
heimili, ungt fólk sem hefur orðið fyrir 
barðinu á lækkandi fasteignaverði og 
hækkandi skuldum og atvinnuleysi. Segja 
má að þessi hópur kallist á við eldri borg-
ara um skiptingu eigna. Hagsmunasamtök 
heimilanna kalla eftir afnámi verð-
tryggingar og leiðréttingu á verðbólgu 

á sama tíma og LEB berjast fyrir verð-
tryggðum lífeyrisréttindum og hóflegum 
skerðingum. Þá eru fjölmargir sjóðfélagar 
sem ráða við sínar skuldir og vilja ekki 
að eignum þeirra í lífeyrissjóðum verði 
varið til að lækka skuldir með almennum 
niðurfærslum. Þeir hóta málsókn á 
hendur stjórnarmönnum lífeyrissjóða 
semji þeir um afskrift á innheimtanlegum 
kröfum.  Skuldsett heimili þurfa aðstoð 
og tryggja verður markvissar aðgerðir 
sem nýtast þeim sem þurfa á þeim að 
halda. Eldri borgarar finna án efa til með 
barnabörnum sem sligast undan skuldum. 
Í mörgum tilfellum hafa foreldrar lánað 
börnum sínum veð en það tengir saman 
kynslóðir og leiðir til togstreitu sem finna 
verður lausn á. 

Hagsmunasamtök	öryrkja
Tíðni örorku hefur aukist mikið undan-
farin ár og leggst hún misjafnlega á starfs-
stéttir. Öryrkjabandalag Íslands er 
heildarsamtök fatlaðs fólks, samtök sem 
vinna að samfélagslegu réttlæti, bættum 
lífsgæðum og kjörum, óháð líkamlegu eða 
andlegu atgervi einstaklinga. Samtökin 
hafa verið stefnumótandi í réttinda-
málum fatlaðra, málsvari og frumkvöðull 
í málefnum þeirra og látið mikið til sín 
taka. Á árunum fyrir hrun voru örorku-
mál í brennidepli og náðu hámarki 
með hæstaréttardómi þar sem Gildi líf-
eyrissjóður var sýknaður af kröfum ÖBÍ. 
Örorkubandalagið er virkur þátttakandi 
í málefnum lífeyrissjóða og mun án efa 
blanda sér í umræðuna eftir sem áður. Það 
sama gildir um sérhagsmuni öryrkja, að 
horfa verður til heildarhagsmuna. Auknar 
greiðslur til öryrkja draga úr getu lífeyris-
sjóða til að greiða eftirlaunalífeyri. Aukin 
áhersla á skerta starfsgetu í stað örorkuúr-
skurðar og endurhæfingu er mikilvægt 
skref í rétta átt.

Breytingastjórnun
Ef gera á breytingar á lífeyriskerfi lands-
manna þarf að vanda til verks, virkja sjóð-
félaga, kalla til hagsmunaaðila og byggja 
upp traust til framtíðar. Lífeyriskerfi 
Íslendinga er á margan hátt til fyrir-
myndar en ekki gallalaust. Beina verður 
breytingum inn í málefnalega umræðu 
sem tryggir einfaldara og réttlátt lífeyris-
kerfi fyrir alla landsmenn. 
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Íslandsmót iðn- og verkgreina var haldið 
í Háskólanum í Reykjavík dagana 9. og 
10. mars sl. Samtals var keppt í 19 iðn- 
og verkgreinum auk þess sem nokkrar 
greinar héldu sýningu á verkefnum og 
handbragði. Mikill fjöldi gesta kom í 
Háskólann í Reykjavík og munaði þar 
mestu um að yfir 2000 grunnskólanem-
endur komu á svæðið fyrri daginn til þess 
að skoða keppnina, kynnast störfum í iðn- 
og verkgreinum og fræðast um möguleika 
á námi í greinunum. Í matvæla- og 
veitingagreinum var keppt í matreiðslu, 
framreiðslu, bakaraiðn og kjötskurði en  
meistarafélag kjötiðnaðarmanna stóð fyrir 
fagkeppni kjötiðnaðarmanna. Hótel- og 
matvælaskólinn tók þátt í því að kynna 
nám og námsleiðir í matvæla- og veit-
ingagreinum með efirtektarverðum hætti 
báða keppnisdagana. Fjöldi nemenda 
og kennara skólans kynnti námsleiðir í 
matvæla- og veitingagreinum og ýmis 
verkefni fyrir gestum s.s. eldsteikingu. Þá 
skenktu þau súpu og brauð, blönduðu 
óáfenga kokteila, héldu sýnikennslu í 
gerð marsipanrósa o.s.frv. Mikill fjöldi 
gesta safnaðist saman á svæði matvæla- og 
veitingagreina og mikil ánægja var með 
hvernig Íslandsmótið heppnaðist. 

Í matreiðslu var Barði Páll Júlíusson 

ÍÍslandsmót	iðn-	og	verkgreina

Myndir: Ólafur Jónsson
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nemi á Perlunni í fyrsta sæti, Birkir Rafn 
Ómarsson nemi á  Bláa lóninu var í öðru 
sæti og saman í þriðja sæti voru þeri 
Arnar Páll Sigrúnarson og Þengill Þór 
Vilhjálmsson, báðir nemar á Bláa lóninu. 

Í framreiðslu var Elín Bogga 
Þrastardóttir í fyrsta sæti og Védís 
Torfadóttir í öðru sæti. Þær eru báðar 
nemar á Hilton Nordica.

Í kjötiðn voru veitt verðlaun fyrir 
fyrsta sætið og þau hlaut Arnleif 
Steinunn Höskuldsdóttir nemi í 
Norðlenska.

Í bakaraiðn lenti Dörthe Zenker 
nemi hjá Reyni bakara í fyrsta sæti. 
Stefán Gaukur Rafnsson, nemi í 
Sveinsbakaríi, var í öðru sæti og Andri 
Már Ragnarsson, nemi hjá Reyni bakara, 
var í þriðja sæti. 

K

Dörthe Zenker tekur við verðlaunum.

Keppendur í kjötiðn.

Keppendur í framreiðslu.
Keppendur í matreiðslu.



	 	MATVÍS - 2. tbl. 17. árg. 2012 17	

KKönnun	á	viðhorfum	fagfólks	í	matvæla-	og	veitingagreinum
IÐAN samdi við fyrirtækið Maskínu um að framkvæma könnun 
á viðhorfum fagfólks í 21 faggrein í  matvæla- og veitingagrein-
um, í prentgreinum, bygginga- og mannvirkjagreinum, bíliðn-
greinum, málm- og véltæknigreinum og háriðngreinum til ýmissa 
þátta í starfi þeirra. Samtals tóku 3.821 fagmenn þátt í könn-
unni og þar af voru samtals 760 í matvæla- og veitingagreinum. 
Könnunin náði til sveina sem luku sveinsprófi í greinunum frá 
árinu 1980 til ársins 2009. Niðurstöður könnunarinnar eru mjög 
jákvæðar og sem dæmi má nefna að 88% þátttakenda eru ánægð 
í starfi og 93% fagmanna í matvæla- og veitingagreinum eru 
stolt af starfi sínu. Um 37% hafa lokið iðnmeistaranámi.  Spurt 
var hvort þátttakendur væru enn að störfum við faggrein sína 
og reyndist nokkur munur á milli greina. Í matreiðslu eru 72% 
fagmanna enn starfandi við greinina, í kjötiðn eru 51% enn starf-
andi, í framreiðslu og bakaraiðn er hlutfallið um 44%. Flestir 
þeirra sem starfa  ekki við faggrein sína í dag tilgreina að helstu 
ástæður fyrir því að þau starfa ekki við faggrein sína sé vinnutím-

inn eða þeim hafi boðist annað betra starf að eigin mati. Fram 
kom að yfir 40% þeirra sem ekki starfa við faggrein sína í dag 
hefur áhuga á að hefja störf við hana aftur. Um 67% fagmanna 
myndu mæla með því við ungt fólk að hefja nám í þeirri iðngrein 
sem það stundar.

Hlutfallslega voru færri konur enn við störf samanborið 
við fjölda karla. Mest brottfall var í framreiðslu og bakariðn.  
Niðurstöður benda til þess að iðnaðarmenn hafa mikinn áhuga 
á því að kynna sér nýjungar í sinni faggrein eða um 74% þátt-
takenda. Fram kom að um 72% fagmanna voru ánægð með 
möguleika sína til þess að þróast í starfi en 30% fagfólks voru 
ánægð með framboð símenntunar í sinni grein. Um 34% þátt-
takenda hafa sótt námskeið tengt sínu fagi síðastliðin tvö ár. Um 
72% segja að stjórnendur skapi svigrúm fyrir þá að þróast í starfi. 
Um 80% þátttakenda telja að námið hafi undirbúið þau vel undir 
starf í faggrein sinni og 68% eru sammála þeirri fullyrðingu að 
vinnuumhverfi í fyrirtækinu sé skapandi og hvetjandi.  
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krossgátugerð:
Bjarni sími: 

845 2510

Teikning:
Halldór Andri
eftirprentun

bönnuð.
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bræðurna káma pikk einar til
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Veitt verða verðlaun fyrir lausn á krossgátunni.
Verðlaun nema 10.000 kr.

Lausnir sendist til: MATVÍS / Krossgátan,
Stórhöfða 31, 112 Reykjavík

Svar þarf að berast fyrir 1. júlí 2012
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Lausn	á	krossgátu
síðasa	tölublaðs

Lausnarorð
Leiðin undir regnbogann

Vinningshafi
Leifur Ægisson
Dalsgerði 3e 
600 Akureyri
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F

Sveinspróf í matvæla- og 
veitingagreinum fóru 
fram dagana 7. – 10. maí 
í Hótel- og matvælaskól-
anum. Í matreiðslu fóru 
23 nemar í sveinspróf, 
samtals 10 í framreiðslu, 
fjórir í kjötiðn og tveir í 
bakaraiðn. 

Myndir: Ólafur Jónsson

Sveinspróf	í	matvæla-	og	veitingagreinum
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Stafir lífeyrissjóður starfaði í samtryggingardeild og séreignardeild á árinu 2011 
og tók við iðgjöldum í samræmi við lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda. 

Hrein eign til greiðslu lífeyris nam 91.461 millj. kr. og hafði aukist um 9,3% frá 
árinu 2010 þegar hún var 83.663 millj. kr. 

Nafnávöxtun allra eigna 2011 var 7,5% en hrein raunávöxtun var 2,1%. Meðaltal 
hreinnar raunávöxtunar sjóðsins síðustu fimm árin var neikvæð um 5,5% en var 
jákvæð um 1,3% síðustu tíu árin.

Í lok árs 2011 áttu 54.687 einstaklingar réttindi í sjóðnum.  Á árinu 2011 greiddu 
8.819 einstaklingar iðgjald til samtryggingardeildar Stafa og 1.732 launagreiðendur.  

Á árinu 2011 fengu 4.452 lífeyrisþegar greitt úr samtryggingardeild alls 2.283 
millj. kr. sem er aukning um 2% frá fyrra ári.  Lífeyrisþegum fjölgaði um 6% á 
árinu eða um 257. Greiðslur úr séreignardeild námu um 443 millj. kr. sem er um 
46% aukning frá fyrra ári. 

Tryggingafræðileg úttekt á stöðu sjóðsins hefur farið fram miðað við árslok 2011. 
Tryggingafræðileg staða sjóðsins er neikvæð um 8,6%.  

Stafir lífeyrissjóður hefur undanfarin ár starfað við erfiðar aðstæður. Fjárfestingar-
kostir eru takmarkaðir og peningaleg eign ber lága vexti. Gjaldeyrishöft takmarka 
mjög getu sjóðsins til að dreifa áhættu.  

Þrátt fyrir mikið tap hjá sjóðnum í kjölfar hruns er ljóst að hann hefur einungis 
bognað en ekki brotnað.  

Verði lífeyrissjóðum landsins gert kleift að starfa við eðlilegar aðstæður má 
horfa til bjartari tíma. 

Starfsemi 
Stafa
árið 2011

lífeyrissjóðs

 
2011 2010

Nafnávöxtun 7,5% 2,7%

Hrein raunávöxtun 2,1% 0,1%

Hrein raunávöxtun

(5 ára vegið meðaltal) -5,5% -4,2%

Hrein raunávöxtun

(10 ára vegið meðaltal) 1,3% 0,6%

Fjöldi sjóðfélaga

í samtryggingadeild 8.819 8.862

Fjöld lífeyrisþega

í samtryggingadeild 4.452 4.195

Rekstrarkostnaður

í % af iðgjöldum 2,98% 2,77%

Rekstrarkostnaður

 í % af eignum 0,14% 0,13%

Lífeyrir
í % af iðgjöldum 57% 61%

Stöðugildi 12,8% 13,3

KENNITÖLUR


