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Stöndum 
saman!
friðbert traustason, 
formaður ssf

atburðarásin undanfarna mánuði er lygilegri 
en nokkur vísindaskáldsaga. Það átti enginn 
von á því að allt fjármálakerfi landsmanna færi 
á hliðina og viðskiptabankarnir yfirteknir af 
ríkinu. reyndar þykjast margir sérfræðingar 
hafa séð þetta allt fyrir. en þeir hinir sömu hafa 
líklega lent í sama vandamáli og margir aðrir, 
að erfitt er að spá, sérstaklega um framtíðina. 
 
félagsmenn ssf þurfa að líða fyrir þetta 
hrun umfram aðra landsmenn. lífskjör 
þeirra og kaupmáttur versna eins og 
flestra annarra landsmanna, en auk þessa 
missa 20% félagsmanna atvinnu sína og 
30 – 40% þeirra sem halda vinnunni tóku 
á sig umtalsverða launaskerðingu, á bilinu 
10 – 40%, þar sem laun lækkuðu mest. 

Það er erfiðara nú en oftast áður að missa  
vinnuna, því mikill samdráttur er á 
vinnumarkaðinum og atvinnutækifærin fá 
hér á landi. ssf hefur reynt að styðja við bak 
þeirra félagsmanna ssf sem eru atvinnulausir. 
ýmis ráðgjöf er boðin fram, sem ssf greiðir 
fyrir, samvinna er við nýsköpunarmiðstöð 
um atvinnusköpun og viðskiptasetur. 
samvinna er við framhalds- og háskóla um 
aukið námsframboð og að sjálfsöðu eiga 
atvinnulausir félagsmenn aðgang að sjóðum 
stéttarfélagsins eins og aðrir félagsmenn.

sterk fjármálafyrirtæki eru alger undirstaða 
þess að hér verði áfram öflugt atvinnulíf, því 
fyrirgreiðsla og miðlun fjármagns er súrefni 
þjóðfélagsins og undirstaða velferðar. Við höfum 
öll mismunandi skoðanir á peningum og áhrifum 
þeirra, en án þeirra getum við ekki verið.

mikilvægasta verkefni okkar allra er að 
byggja aftur upp og endurskapa öflugt 
fjármálakerfi ásamt því að efla traust og trú 
á starfsemi fjármálafyrirtækjanna. Þjóðin 
verður öll að sýna samstöðu og vinna að því 
sameiginlega markmiði að koma landinu út 
úr núverandi niðursveiflu sem allra fyrst.

kjarasamningar ssf og sa voru undirritaðir 
5. desember sl. samningarnir voru gerðir við 
mun erfiðari aðstæður en oftast áður þar sem 
meiri hluti viðsemjenda, viðskiptabankarnir þrír 
búa enn við mikla óvissu hvað fjárhagsstöðu 
og efnahagsreikning varðar. í samræmi við 
ákvarðanir þings ssf og niðurstöðu úr launa 
og skoðanakönnun meðal félagsmanna í apríl 
2008 var samið um sömu krónutöluhækkun 
á alla launataxta ssf. Öll laun sem rúmast 
innan launataxta í b- launatöflu fá sömu 
krónutöluhækkun, en hærri launin hækka ekki 
fyrr en 1. janúar 2010. Þessi niðurstaða er í fullu 
samræmi við flest alla aðra kjarasamninga sem 
gerðir hafa verið á almennum vinnumarkaði 
og hjá því opinbera á árinu 2008.

fyrir hönd stjórnar, samninganefndar 
og starfsmanna ssf óska ég ykkur 
farsældar á komandi árum.

Friðbert Traustason, formaður SSF

sterk fjármálafyrirtæki eru alger undirstaða þess að hér
verði áfram öflugt atvinnulíf, því fyrirgreiðsla og miðlun
fjármagns er súrefni þjóðfélagsins og undirstaða velferðar.
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Nýir kjarasamningar  
við einstakar aðstæður

KJARASAMNINGAR

Kjarasamningar fyrr og nú
meginverkefni stéttarfélaga er að gera kjarasamninga, standa 
vörð um umsamin réttindi og gæta hagsmuna félagsmanna í 
hvívetna. stéttarfélagið er þannig ígildi tryggingafélags, þar sem 
viðfangsefnið er að tryggja sem best umsamin kjör og réttindi, 
samkvæmt lögum og kjarasamningum. einn hluti kjarasamnings 
er að tryggja ákveðin lágmarkslaunakjör í hverju starfi fyrir sig, 
launakjör er byggja á umfangi starfsins, reynslu, þekkingu og 
menntun. Þessi lágmarkskjör er síðan reynt að vernda þannig að 
umsamdar launahækkanir byggi á verðlagsbreytingum, hagvexti 
og greiðslugetu fyrirtækja hverju sinni.  

Þegar vel árar á vinnumarkaði geta margir starfsmenn 
náð fram meiri launahækkun en samið er um í heildar-
kjarasamningi. Þá gilda svokölluð markaðslaun, þar 

sem fyrirtæki keppast við að ráða til sín þá einstaklinga 
sem fyrirtækinu hentar best hverju sinni.
samkvæmt launakönnunum ssf virðast hærri markaðslaun 
einungis skila sér til þeirra starfsmanna sem eru með 
laun yfir meðallaunum. Þeir sem lægri launin hafa fylgja 
einungis umsömdum launum sem stéttarfélagið semur 
um hverju sinni. eina undantekningin undanfarin ár 
eru bónusar, þar sem starfsmenn fyrirtækis fá sömu 
upphæð og einnig voru greiddir ýmsir sölubónusar.

Kjarasamningar 2004 – 2008
Þegar sest var að samningagerð fyrir félagsmenn ssf haustið 
2004 ríkti almennt góðæri á íslandi, mikill vöxtur bankanna, 
skortur á vinnuafli og uppgangur á flestum sviðum.
samkvæmt reynslu var því mikilvægt að nota hluta af 
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KJARASAMNINGAR

umsömdum kostnaðarauka við gerð kjarasamninganna 
til þess að bæta kjör þeirra sem höfðu þá laun lægri 
en 250.000 krónur á mánuði (lfl. 163 og lægri) og 
síðan almennt þeirra sem fylgdu launatöflu ssf.

á tímabílinu 1. okt. 2004 til og með 1. jan. 2008 
hækkuðu laun allra sem taka laun skv. launatöflu 
ssf á bilinu 21-30 prósent, þar sem félagsmenn í 
launaflokkum 171 og neðar hækkuðu um 27-30%.

á þessu tímabili hækkaði neysluvísitalan um 18,9% þannig að 
kjarasamningur ssf tryggði framangreindum hópi félagsmanna 
nokkra hækkun raunlauna. Útlitið var því ekki alvont, en árið 
2008 hefur sett allt á haus því verðlagsvísitalan hækkaði um 
tæp 28% (úr 282,3 í 332,9). Þannig var öll raunlaunahækkun 
horfin og gott betur. nú blasir við veruleg kjaraskerðing.

Kjarasamningar 1. nóv. 2008 – 31. des. 2010
í eðlilegu árferði væri það eðlileg krafa stéttarfélaga að 
launagreiðendur (og ríkið) myndu bæta launamönnum þá 
kjaraskerðingu sem þeir verða fyrir á árinu 2008. en því 
miður eru aðstæður til árangursríkra kjarasamninga ekki fyrir 
hendi. á því ástandi varð og verða öll samtök launamanna, 
atvinnurekendur og ríkisvaldið að taka, hvort sem okkur líkar 
betur eða verr. 

bankarnir hrundu og voru yfirteknir af ríkinu, og allt atvinnulífið 
sem fyrir stóð á brauðfótum, var lamað þar sem lokað var fyrir 
eðlilega lánafyrirgreiðslu, ásamt gjaldeyrishöftum og tregðu 
erlendra sem innlendra aðila við flutning fjármuna til íslands.
yfir 20% félagsmanna ssf, eða um 1200 manns, hafa 
misst vinnu sína og þar með lífsviðurværi sitt og oftast 
fjölskyldunnar allrar. yfir 30% af þeim félagsmönnum sem 
halda vinnu sinni í fjármálafyrirtækjum er gert að taka 
verulegri launalækkun, oft á bilinu 10-40 prósent.

enginn veit ennþá hvað ríkisvaldið hyggst fyrir með rekstur  
viðskiptabankanna þriggja og stærstu sparisjóðirnir ræða nú  
sameiningu. Það er engin launung að erfitt er að gera 
kjarasamninga fyrir félagsmenn ssf í slíku ástandi og því 
andrúmslofti sem ríkjandi er í þjóðfélaginu. samninganefnd 
ssf, ásamt stjórn og formönnum aðildarfélaga ákvað því 
að feta svipaða braut og önnur stéttarfélög á almenna 
markaðinum og mörg á opinbera markaðinum höfðu 
farið við gerð kjarasamninga fyrr á árinu 2008. áherslan 
var lögð á að hækka laun samkvæmt launatöflu ssf 
um sömu krónutölu fyrir alla launaflokka, og ná þannig 
mestri hlutfallshækkun fyrir þá sem lægri laun hafa.

Efni kjarasamninga 2008 – 2010
í upphafi kjarasamningsins, þann 1.11. 2008 hækkuðu öll laun 
í launatöflu a um kr. 20.500 (22.208 í launatöflu b). einnig var 
tryggt að allir, utan sem innan töflu, sem hafa laun er rúmast 
innan launatöflu, þ.e. kr 450.000 eða lægri skv. launatöflu 
b, fá þessa umsömdu hækkun. Þessi hækkun tryggir 
rúmlega 70% félagsmanna ssf á bilinu 5 – 11% hækkun.

Þann 1.1. 2010 hækka síðan öll laun um 2,5,%, en þó að 
lágmarki um 14.000 krónur á mánuði miðað við launatöflu a. 
ávinnslu orlofs er hraðað þannig að eftir 5 ára starf (áður 10 
ár) skv. kjarasamningi ssf fær félagsmaður 27 daga orlof og 
eftir 10 ár; 30 daga orlof. Viðmiðun við lífaldur er felld út, en 
sett er inn ákvæði um að betri réttindi en 24 dagar (allt að 30 
dagar), sem nýir starfsmenn hafa áunnið sér hjá öðrum en 
fjármálafyrirtæki taki gildi eftir 3 ára starf skv. kjarasamningi ssf. 

félagsmenn geta nú verið heima í allt að 12 daga 
vegna veikinda barna en þar fjölgar dögum um 2.
nýir félagsmenn fá strax 2% sérstakt framlag í 
séreignarlífeyrissjóð, en þetta framlag hækkar síðan 
í 7% þegar þriggja ára starfsaldri er náð. 
orlofsframlagið hækkar um kr. 3.931 fyrir árið 
2008 og aftur um kr. 3.122 fyrir árið 2010.
í kjarasamningnum eru síðan endurskoðunarákvæði 
vegna verðlagsbreytinga, en þau ákvæði er öll 
verkalýðshreyfingin ásamt atvinnurekendum að skoða 
þessa dagana, og enn ekki vitað hver niðurstaðan verður. 

Verðum að tryggja störf
Það er einlæg von mín og reyndar trú að íslendingar muni 
vinna sig hratt út úr þeim ógöngum sem við nú stöndum í. 
mikilvægast er að standa saman að endurreisn og reyna með 
öllum ráðum að tryggja öllum vinnufúsum einstaklingum störf 
við hæfi hvers og eins. atvinnuleysið er versta mein, sem 
getur dregið úr okkur þann kraft sem þarf til að byggja landið. 
fjármálafyrirtækin og starf félagsmanna ssf spilar þar mikið 
stærra hlutverk heldur en almenningur gerir sér grein fyrir. 
eðlilegt flæði fjármagns er lykillinn að öflugu atvinnulífi á öllum 
sviðum og gegnir þar sama hlutverki og blóðflæði líkamans. 

    friðbert traustason

kjarasamningar ssf og sa voru undirritaðir 5. desember sl. við erfiðari aðstæður en áður hafa 
þekkst hér á landi þar sem meirihluti viðsemjenda, viðskiptabankarnir þrír, búa enn við mikla óvissu 
hvað fjárhagsstöðu og efnahagsreikning varðar. framundan er mikið endurreisnarstarf og skiptir 
þá sköpum að við stöndum saman og vinnum að því með öllum tiltækum ráðum að tryggja öllum 
vinnufúsum einstaklingum störf við hæfi hvers og eins. 
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síðan hefur hann verið ötull við að nýta sér þjónustu ssf 
og hefur sjálfur unnið óeigingjarnt starf í þágu félagsins eftir 
bankahrunið. kjartan segir hópuppsagnirnar hafa verið 
vanhugsaðar og framkvæmdar í óðagoti en hefur þó síður en 
svo varið tímanum í að sýta það sem liðið er og horfir fram á 
veginn. hann hefur nú tekið upp þráðinn og stofnað fyrirtæki 
á torginu – viðskiptasetri, ásamt fyrrum starfsfélaga sínum, en 
fyrirtæki þeirra býður upp á sömu þjónustu og þeir veittu sem 
launþegar í landsbankanum; skuldastýringu fyrir fyrirtæki. 

Arðbær þjónusta lögð niður
„Viðskiptavinirnir héldu áfram að hringja eftir ráðgjöf með lánin 
sín þó að þeir vissu að ég starfaði ekki lengur hjá bankanum. 
á opnu húsi ssf í nethyl var svo haldin kynning um opnun 
nýs viðskiptaseturs og óskað eftir umsóknum. Þannig varð 
þessi möguleiki raunhæfur og lá eiginlega beint við,“ segir 
kjartan, spurður um hvernig það vildi til að hann hafi ráðist 
í að stofna nýtt fyrirtæki á þessum þrengingartímum.
  
En af hverju að stofna fyrirtæki sem býður sömu þjónustu  
og ekki var talin þörf fyrir í Landsbankanum? 
„Það var einfaldlega þannig að rekstur skuldastýringar stóð vel 
undir sér. Við metum stöðuna þannig að það sé áfram góður 
grundvöllur fyrir þjónustu af þessu tagi á íslandi,“ segir kjartan 
sem er mjög hissa á þeirri ákvörðun bankans að skera niður 
þessa þjónustu, ekki síst í ljósi þess að íslensk fyrirtæki hafi 
sjaldan haft meiri þörf fyrir að ná fram hámarkshagræðingu 
á lánasafni sínu. „Þetta sýnir í raun hversu vanhugsaðar 
fjöldauppsagnirnar voru. fleiri tugir fyrirtækja voru í áskrift að 
þessari þjónustu hjá bankanum sem fjórir starfsmenn sáu um 
að veita. eftir bankahrunið var þremur okkar sagt upp og einn 
starfsmaður var eftir til að þjóna öllum þessum fyrirtækjum. Það 
er auðvitað óraunhæft. Viðskiptavinirnir voru því skildir eftir í 
lausu lofti,“ segir kjartan.  

Hægt að komast hjá hópuppsögnum
kjartan nefnir að hægt hefði verið að komast hjá hópupp-
sögnum í landsbankanum með því að ráða alla starfsmenn 
gamla landsbankans yfir í nýja landsbankann. „Ég myndi 
giska á að 100 starfsmenn hefðu ekki þegið starf í nýja 
landsbankanum vegna launalækkunar og geri ég ráð fyrir að 
100 manns til viðbótar hefðu sagt upp störfum á næstu  
6 mánuðum þar á eftir.  
að auki þætti mér líklegt að 100 manns myndu fara 
á eftirlaun eða í nám á næstu 12 mánuðum. 

Mannúðlegri leiðir
Þannig að ekki er ólíklegt að hægt hefði verið að ná niðurskurði 
á starfsmannafjölda um 300 manns eftir miklu mannúðlegri 
leiðum. Ég geri ráð fyrir að þeir sem sjá um starfsmannamál í 
landsbankanum hefðu viljað fara þessa leið.“ kjartan bendir 
einnig á að þessi aðferð hefði komið þjóðfélagslega betur út, 
þar sem fyrir hvern bankastarfsmann má gera ráð fyrir að 5-10 
afleidd störf glatist. Þetta þýðir að 1.500 til 3.000 manns missa 
vinnuna í öðrum starfsgreinum. kostnaðurinn við þessa aðferð 
hefði verið mjög svipaður og við hópuppsagnirnar þar sem þeim 
sem var sagt upp fá greiddan uppsagnarfrest í 3 til 6 mánuði.

Samstaða og félagsvitund mikilvæg
Þrátt fyrir eftirsjá eftir gamla starfinu og vonbrigði með hvernig 
haldið var á starfsmannamálum í kjölfar bankakreppunnar hefur 
kjartan ekki látið neikvæðnina ná yfirhöndinni. Þvert á móti tók 
hann strax frumkvæði þegar framtíð landsbankans var ljós 
og tók að sér starf trúnaðarmanns verðbréfasviðsins og studdi 
við bakið á sínu fólki. ásamt fleiru góðu fólki stóð hann t.d. fyrir 
samkomum í dómkirkjunni og barðist fyrir að fólk sem misst 
hafði vinnuna fengi greiddan uppsagnarfrest, sem áhöld voru 
um að yrði gert.  

Mikilvægi þess að standa saman
„meðan vel gengur hefur fólk tilhneigingu til að gleyma 
mikilvægi þess að standa saman og huga að stöðu sinni og 
réttindum. undangengnir mánuðir hafa sýnt fram á hversu 
mikilvægt er að búa að öflugum félögum og sameiginlegri 
félagsvitund. ssf hefur reynst mjög vel á þessum erfiðu tímum 
og stutt dyggilega við sína félagsmenn,“ segir kjartan sem 
sjálfur hefur verið mjög duglegur að nýta sér aðstoð ssf.

hann hvetur það fólk sem enn hefur ekki fundið sér 
annað starf eða önnur verkefni, til að gera slíkt hið sama. 
„fólk verður að sækja þjónustuna sjálft. Það er svo 
mikilvægt að halda dampi og hafa eitthvað fyrir stafni.“ 

     „meðan vel gengur hefur fólk 
tilhneigingu til að gleyma mikilvægi 
þess að standa saman og huga að 
stöðu sinni og réttindum.“

»

Horfir fram á veginn
kjartan hauksson viðskiptafræðingur »

kjartan hauksson viðskiptafræðingur hafði starfað 
á Verðbréfasviði landsbankans í níu ár þegar 
hann missti starfið í hópuppsögnum í október.
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sigríður segir umsóknirnar sem borist hafa inn um 
aðstöðu á torginu og kvosinni vera mjög fjölbreyttar. 
starfsmenn í bönkum séu fjölbreyttur hópur með tilliti til 
menntunar og hugmyndirnar lúti að öllu mögulegu. 
,,Þetta atvinnuleysi sem við eigum í núna er mjög 
óvenjulegt. Það er mjög hæft og vel menntað fólk með 
fjölbreytta menntun sem er atvinnulaust. Því dugar ekki ein 
lausn fyrir alla heldur margar lausnir. Það er fullkomlega 
skiljanlegt að hæft fólk hafi farið inn í vel launuð og 
metnaðarfull störf hjá bönkunum. Ég skil það mjög vel. 

Það er alltaf ákveðin áhætta að stofna nýsköpunarfyrirtæki. ofan 
á samkeppnina um vinnuafl hefur nýsköpunarfyrirtækjunum 
einnig gengið erfiðlega að fá fjármagn, meira að segja í 
þessu góðæri sem við höfum upplifað síðustu ár. Það hefur 
vantað „þolinmóðara“ fjármagn. eins og fyrirtækin marel, 
Össur og actavis sýna, þá tekur 10-15 ár að byggja upp 
nýsköpunarfyrirtæki," segir sigríður sem almennt er þeirrar 
skoðunar að hugvitið sé sú auðlind sem næst eigi að virkja. 

Margt í bígerð
sigríður segir að mikill fjöldi umsókna hafi borist og margar 
mjög áhugaverðar. „Þegar eru komin 13 fyrirtæki auk 
hönnunarvettvangs inn á torgið og nú sé farið að leggja drög  
að opnun sambærilegs seturs víðar í reykjavík.  

,,nýsköpunarmiðstöð íslands vinnur að mörgum hugmyndum 
um þessar mundir í samstarfi við ráðuneyti, fyrirtæki og aðrar 
stofnanir. Þar er horft til fjölbreyttra aðgerða sem geta aukið 
atvinnutækifæri fólks og hjálpað því að klofa skaflinn. dæmi um 
þetta er nýleg reglugerð frá félagsmálaráðuneyti um meðgjöf 
atvinnuleysistryggingasjóðs til sprotafyrirtækja eða fyrirtækja 
sem vilja fara út í nýsköpun og þróun. nú er tími til að ,,hugsa 
út fyrir boxið" eins og sagt er", segir sigríður full bjartsýni.

atburðir í viðskiptalífi á íslandi undanfarna mánuði hafa haft 
þær afleiðingar að losnað hefur um mikla þekkingu sem 
finna þarf nýja farvegi. ssf, nýsköpunarmiðstöð íslands og 
sa gerðu með sér samstarfssamning um miðjan október 
um leit og framboð á möguleikum til atvinnusköpunar fyrir 
félagsmenn ssf. Þetta samstarf bar ávöxt 1. desember þegar 
torgið - viðskiptasetur hóf starfsemi sína við austurstræti 
16. landsbankinn lagði til húsnæðið sem gerir ráð fyrir að 
25 manns geti haft þar aðstöðu og afnot af skrifstofurými, 
tölvubúnaði, fundaraðstöðu auk þess að njóta faglegrar 
ráðgjafar sérfræðinga nýsköpunarmiðstöðvarinnar um 
hvaðeina sem lítur að stofnun og rekstri fyrirtækja, a.m.k. til 
eins árs meðan fyrirtækin eru að fóta sig. Þá er nú svonefnd 
kvos að hefja starfsemi í lækjargötu í samstarfi við glitni.

Fjölbreytt starfsemi
nýsköpunarmiðstöðin rekur nú þegar fimm frumkvöðlasetur 
en viðskiptasetrið mun lúta öðrum og rýmri reglum sem snúa 
aðallega að því að ekki er gerð eins mikil nýsköpunarkrafa 
á viðskiptahugmyndir. er brugðið af þessari almennu reglu 
vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem nú ríkja á íslenskum 
vinnumarkaði. Þetta er því staður fyrir kraftmikið og duglegt 
fólk með þekkingu sem vantar verkefni og hefur tíma aflögu.
sigríður segir stofnanir eins og nýsköpunarmiðstöðina 
mjög mikilvægar á tímum sem þessum. 

undanfarin ár hafi litlu fyrirtækin, meðalstóru fyrirtækin og 
nýsköpunarfyrirtækin svolítið verið að berjast við bankana og 
önnur stærri fyrirtæki um vinnuafl og fjármagn í landinu. ,,nú er 
svo komið að okkur finnst nauðsynlegt að horfa meira til lítilla 
og meðalstórra fyrirtækja og nýsköpunarfyrirtækja. Þar gegnir 
þekking lykilhlutverki. Við eigum svo margar auðlindir sem við 
getum byggt upp kraftmikla atvinnustarfsemi í kringum."
 

     ssf, nýsköpunarmiðstöð íslands og 
samtök atvinnulífsins, í samvinnu við 
landsbankann stóðu fyrir opnun torgsins 
- viðskiptaseturs í lok síðasta árs þar sem 
25 manns hafa aðstöðu til að vinna að 
viðskiptahugmyndum sínum. fleiri slík eru  
í bígerð. sigríður ingvarsdóttir, 
framkvæmdastjóri og rekstrarstjóri 
frumkvöðlaseturs segir nánar frá þessu.

»

Torg 
tækifæranna 
Vegir liggja til  
allra átta.
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jón helgi jóhannesson vann í landsbankanum 
og kann vel við fjölbreytnina sem ríkir 
í örvandi samfélaginu á torginu.

Hvaðan úr atvinnulífinu kemur þú?
Ég starfaði áður á sölusviði hjá landsbanka íslands en var ekki 
boðið áframhaldandi vinna hjá nýja bankanum. Þetta verkefni 
 sem ég er að vinna að hérna er ég búinn að hugsa um í meira 
en ár og langaði til að vinna með innan landsbankans. en eftir 
hrunið ákvað ég að vinna þetta heima en svo var 
kynningarfundur hjá ssf og nýsköpunarmiðstöð íslands 
 sem ég sótti og í kjölfarið auglýstu þeir þessa aðstöðu. 
 Ég sótti um og fékk aðstöðu hérna og ég er mjög ánægður 
með að hafa komist hérna inn.

Er þetta ákveðin þróunarvinna sem þú ert með í gangi núna?
já, ég er að byrja á þessu verkefni og ég veit ekki enn hvar 
eða hvernig það endar, hversu umfangsmikið það verður. 
mér sýnist ferlið alltaf að verða stærra og meira, því dýpra 
sem ég kafa ofan í verkefnið og það er mjög spennandi.

Þú hefur þá góðar vonir um að þetta sé 
verkefni sem vel verði tekið á markaði?
já, ég veit að minnsta kosti að það er þörf fyrir 
það sem ég er að fást við, þó ég geti ekki rætt það 
nánar þar sem þetta er allt á viðkvæmu stigi.

Hvernig líður þér í þessu umhverfi hérna á Torginu?
Þetta er uppbyggilegt og jákvætt umhverfi, alls ekki dapurt 
ástand hérna. Það er gaman að vera innan um fólk sem er að 
vinna að mjög ólíkum verkefnum, og með brennandi áhuga. 
Þetta er í alla staði mjög örvandi umhverfi og hvetjandi.

ásta lilja steinsdóttir er ein þeirra fyrstu til að fá 
aðstöðu á torginu þegar það var opnað. ásta 
er spurð um ráðgjöf og þjónustu hennar í sam-
bandi við það sem kallast opinn hugbúnaður. 

„jú, þetta er í raun þjónusta og ráðgjöf um notkun 
þessa opna hugbúnaðar sem mikið er til af í heiminum 
í dag. Þá er um að ræða hugbúnað sem er ýmist mun 
ódýrari en sambærilegir þekktir pakkar sem flestir 
nota í daglegri tölvuvinnslu, eða jafnvel ókeypis.“
ásta vann í ýmsum deildum í gamla kaupþingi og 
var ein þeirra sem lenti í uppsögnunum.

„Ég var m.a. í upplýsingatæknideild og vann til dæmis 
við greiningu á nýtingu nýs hugbúnaðar og þess háttar. 
Ég hef því þekkingu og reynslu þaðan á þessu málefni, 
á því sem ég er að gera núna.

opinn hugbúnaður getur komið svo ótal mörgum 
óskaplega vel í þeirra starfi. allur þessi hugbúnaður er 
þegar fáanlegur en er ekki þekktur miðað við „stóru nöfnin“ 
þó yfirleitt sé hægt að fá alveg sambærilegan búnað. 
Þar kem ég inn. Ég er búin að vera að kynna mér þetta 
ítarlega og hef notið mikils stuðnings hér í þessu húsi. 

hér er fólk sem hefur jafnvel mun meira vit á vissum hluta þess 
sem ég er að fást við þannig að hér er ákveðinn suðupottur 
hugmynda sem hægt er að orða sem svo að sé gagnvirkur. 
Við skiptumst mikið á hugmyndum og upplýsingum, ég er 
því á góðum stað í mínum málum,“ segir ásta að lokum.

Og nú opnar Kvosin, nýtt viðskiptasetur sem Glitnir býður aðstöðu 
fyrir, í húsnæði sínu í Lækjargötu. Sjá nánar um Kvosina á bls. 18.

Örvandi, gagnvirkt samfélag á Torginu

9

TORGIÐ



Þessar stofnanir gegna samt sem áður svo nauðsynlegu 
hlutverki í nútímahagkerfi að hvarf þeirra kallaði ekki aðeins 
á breytta viðskiptahætti heldur breytta heimsmynd. fyrir 
liggur því mikið uppbyggingarstarf, bæði á innra og ytra byrði 
fjármálageirans. ssf-blaðið fékk tvo sérfræðinga, þau jón 
hákon magnússon, framkvæmdastjóra kom almannatengsla, 
og arndísi ósk jónsdóttur, fagstjóra mannauðsráðgjafar ParX, 
til að meta þann skaða sem orðið hefur á sjálfsmynd og ímynd 
íslenska fjármálageirans og veita ráðgjöf um skref til framfara. 

Jón Hákon Magnússon segir að gagnvart þeim aðstæðum 
sem íslenskt fjármálakerfi standi frammi fyrir sé höfuðatriði og 
ófrávíkjanleg nauðsyn að greina ávallt satt og rétt frá. heiðarleiki 
og tæmandi upplýsingagjöf séu lykilatriði þegar kemur að því 
að byggja upp traust á fjármálakerfið að nýju. staðan sé slæm 
en alls ekki vonlaus. mikilvægt sé að starfsfólkið hafi áfram trú 
á verkefnum sínum og taki ekki undir með úrtölumönnum. 
„Það verður að gera grein fyrir stöðunni eins og hún er og 
best er að segja frá því slæma strax,“ segir jón hákon. hann 
segir það algenga ranghugmynd meðal stjórnenda að hægt 
sé að komast upp með það að segja aðeins hluta sannleikans. 
,,almenningur finnur fljótt þegar hálf sagan er sögð eða beinlínis 
logið að honum. hann þolir það illa og gleymir því seint.“ jón 
hákon segir ógerlegt að hefja uppbygginu fyrr en búið sé 
að hreinsa andrúmsloftið og endurvekja traust milli aðila. 

Traustið er farið
„Það eru ekki aðeins stóru bankarnir þrír sem hafa beðið 
álitshnekki heldur fjármálageirinn í heild, þar með talið stöndugir 
sparisjóðir og lífeyrissjóðir. Þetta á við bæði hér á landi og 
erlendis. íslenskur almenningur ber ekki traust til íslensku 

bankanna og er í raun skíthræddur við þá,“ segir jón hákon.

Starfsfólkið haldi trúnni
,,að mínu viti þurfa bankarnir að ráðast í þrefalda 
kynningarstarfsemi“, segir jón hákon. sú vinna þarf í fyrsta 
lagi að snúa að íslenskum viðskiptavinum. í öðru lagi þarf hún 
að snúa að erlendum lánastofnunum og fjármálafyrirtækjum 
og í þriðja lagi þarf hún að snúa að starfsfólki bankanna. Það 
er fólk sem upp til hópa ber enga sök á því hvernig komið 
er, en má sitja undir skömmum í vinnunni, í fjölskylduboðum, 
meðal vina og af hendi ókunnugra. í ofanálag þarf sama 
fólk að búa við skert starfsöryggi. Þegar svo er komið er 
hætt við að starfsfólkið missi trúna á bankakerfið og eigin 
verkefni. Það er mjög hættuleg staða og nokkuð sem má 
ekki gerast. Það þarf að sýna gífurlega þolinmæði, ekki taka 
undir neikvæðnina og aldrei gefast upp,“ segir jón hákon. 

Færeyingar enn að bíta úr nálinni
jón hákon segir ímynd einhverja dýrmætustu eign fyrirtækja. 
hana taki áratugi að skapa og byggja upp. sú vinna geti hins 
vegar orðið að engu á innan við einum sólarhring. ,,eftir því 
sem krísan er dýpri því verra verður tjónið. að endurvinna 
traust tekur langan tíma og tjónið verður alltaf til staðar. Það 
gleymist aldrei alveg. fjármálageirinn í færeyjum er t.d. enn 
að bíta úr nálinni með þann skaða sem varð í kreppunni þar 
í landi í byrjun tíunda áratugarins, þegar ímyndin hvarf og 
traustið þvarr. kreppan hér er að vísu öðruvísi og auðvitað 
eru engar tvær kreppur eins. engu að síður eiga þær það þó 
sameiginlegt að erlendir bankar vítt og breitt töpuðu á sínum 
tíma trúnni á færeyjar. færeyingum hefur að mestu leyti tekist 
að endurvekja traustið á ný en þeir segja sjálfir að enn skorti 

ímynd íslenska fjármálageirans hefur beðið mikinn skaða í fjárhagslegu fárviðri síðustu mánaða. 
samhliða því hefur sjálfsmynd geirans, og fólksins sem hann myndar, mátt taka á sig mikinn vind. 
traust til banka hefur dvínað og almenn gremja ríkt í þeirra garð síðustu mánuðina. 

Sjálfsmynd og ímynd fjármálageirans

STAÐA BANKANNA

jón hákon magnússon, framkvæmdastjóri kom almannatengsla
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nokkuð uppá að það sé með sama hætti og fyrir kreppu,“ 
segir jón hákon magnússon hjá kom almannatengslum.

Arndís Ósk telur framtíð íslensks bankakerfis bjarta 
þrátt fyrir undangengin áföll en segir nauðsynlegt að 
huga að sjálfsmyndinni svo hægt sé að byggja upp 
öfluga ímynd. hún telur ennfremur að ríkisbankarnir þrír 
standi ekki jafn höllum fæti inn á við og margir haldi og 
finnst þeir enn sem áður spennandi vinnustaðir. 

,,ímynd fyrirtækis þarf að vera í samræmi við starfsumhverfi, 
gildi og hegðun starfsfólks. tökum dæmi um fyrirtæki sem 
gefur sig út fyrir að vera ,,snarpt“, ,,hresst“ og ,,nýstárlegt“. ef 
viðskiptavinir skynja allt annað, t.d. hægfara og þunglamalega 
þjónustu, eru allar forsendur fyrir hinni hressu ímynd brostnar,“ 
segir arndís. hún bætir jafnframt við að ímynd sem ekki sé í 
samræmi við hegðan og viðhorf starfsfólks geti valdið fyrirtæki 
skaða. best sé að ímyndin byggi á sterkri og skýrri sjálfsmynd.
 
Þjónustumælingar og vinnustaðagreining
,,Ég tel að starfsfólk bankanna trúi því jafn vel og áður að það 
veiti góða þjónustu og geri sitt besta til að sinna viðskiptavinum 
vel. Ég held hins vegar að viðhorf samfélagsins og þær 
hugmyndir sem starfsfólk gerir sér um álit fólks valdi truflun í 
starfsemi bankanna. í raun þyrfti að gera þjónustumælingar til 
að greina hvert viðhorf samfélagsins sé til bankanna. í framhaldi 
væri hægt að finna leiðir hvernig starfsmenn og stjórnendur 
geti öðlast aukið traust annars vegar og hvernig hægt sé 
að efla ímynd bankanna hins vegar,“ segir arndís. hún telur 
ennfremur að bankarnir þrír þurfi að gera vinnustaðagreiningu til 
að skoða þá þætti sem oft séu mældir, svo sem ,,starfsanda“, 
,,starfsánægju“ og ,,hollustu við fyrirtækið“. slíkar upplýsingar 
gefi raunsæja mynd af því hvernig ástandið sé innanhúss. 
arndís segir að ekki megi gleymast að nóg sé af spennandi 
og skemmtilegum verkefnum í bönkunum þó að þeir séu 
komnir í eigu ríkisins og þessi tími nú feli í sér einstakt 

tækifæri fyrir stjórnendur og starfsfólk til að öðlast ómetan-
lega reynslu. nú séu líka tækifæri til að gera breytingar og 
móta nýja framtíðarsýn ,,Ég sé einnig tækifæri í starfsemi 
fjármálafyrirtækja. nú þarf að straumlínulaga reksturinn,
móta nýja framtíðarsýn og setja ný markmið.“

Lausnin að horfa fram á við
arndís segir að þegar búið sé að móta skýra og trúverðuga 
framtíðarsýn hafi fólk minni áhyggjur af því sem liðið er. Það létti 
strax á og geri fólki kleift að takast á við verkefnin af meiri krafti 
en áður. hún segir að í þessu tilliti þurfi sérstaklega að huga að 
stjórnendunum, sem hafi minni fjárráð, lægri tekjur, færra fólk 
og erfiðari verkefni en áður. Þeir þurfi að laga sig að breyttum 
aðstæðum áður en þeir geti stutt starfsfólkið sitt til að gera slíkt 
hið sama.  

,,á þessum tímum er það sérstaklega mikilvægt að stjórnendur 
gefi sér tíma í að vinna sem faglegir stjórnendur, en ekki 
leyfa sér að festast í hlutverki sérfræðinga, eins og svo 
mörgum okkar er tamt að gera. Það þarf að takast á við 
tilfinningar, bæði okkar eigin og starfsfólksins okkar, sem 
getur setið eftir við breytingar. lausnin felst í að hafa samráð 
við starfsfólk, horfa til framtíðar og setja fram ný og krefjandi 
markmið og horfa minna til baka“, segir arndís. Þetta þýðir 
að stjórnendur þurfa að tryggja gott upplýsingaflæði, stuðla 
að því að verkefni sem snúa að breytingum sé rétt stýrt 
og búa til nýja framtíðarsýn í samstarfi við starfsfólkið.

Verðum klókari og sterkari
arndís er fullviss um að framtíð íslenskra banka til lengri 
tíma litið sé björt. Það sé orðin til mikil þekking og reynsla 
í íslenska fjármálakerfinu sem búi yfir mikið af dugmiklu 
starfsfólki. ,,Við íslendingar erum metnaðarfull þjóð og viljum 
sýna heiminum að þó að við höfum gert mistök getum við 
lært af þeim og orðið sterkari fyrir vikið. Við viljum sanna 
fyrir öðrum að við séum þjóð sem stenst áskoranir.“ 

STAÐA BANKANNA

arndís ósk jónsdóttir, fagstjóri mannauðsráðgjafar ParX
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Bjartsýni og samheldni er lykilorð

Glitnir - Virkjum stemninguna
frá því í okóber hefur verið markvisst verið unnið að því 
í glitni að virkja stemmninguna og byggja upp bankann 
með aðkomu allra starfsmanna. síðastliðnir mánuðir hafa 
vissulega verið átakamiklir fyrir starfsmenn. Við höfum 
þurft að starfa við mikla óvissu og séð á eftir mörgum 
mjög hæfum starfsfélögum og góðum vinum. en að sama 
skapi hefur þetta þétt hópinn verulega mikið. bankinn og 
starfsmannafélagið hafa stutt vel við sitt fólk og starfsmenn 
styðja hvorn annan. frægt er hópknúsið sem 300 starfsmenn 
á kirkjusandi stóðu fyrir þegar óvissan var sem mest í upphafi 
bankahruns. frá þeim tíma hefur mikil uppbygging átt sér 
stað innan bankans. gerð var könnun meðal starfsmanna í 
lok síðasta árs þar sem fram kom að stolt starfsmanna væri 
sært en þrátt fyrir það kom einnig fram að mikil samstaða 
og samhugur ríkir meðal starfsmanna bankans. 

starfsemin hefur vaxið hratt á undanförnum árum, sérstaklega 
erlendis, það hefur ekki alltaf gefist tími til að hlusta á raddir 
starfsmanna eða upplýsa þá um helstu mál. núna hinsvegar 
eru allir meðvitaðir um að gera betur og læra af mistökunum. 
starfsmenn eru mun betur upplýstir um gang mála og taka 
virkan þátt í uppbyggingu bankans, sem sést til dæmis á þeim 
mikla fjölda sem nú tekur þátt í stefnumótun nýja bankans. 

bankinn bauð öllum starfsmönnum að taka þátt í stefnufundi 
bankans sem haldinn var laugardaginn 17. janúar og ákváðu 
tæplega 600 manns að þiggja það. mjög góð þátttaka var á 

þessum stefnufundi þó starfsfólk mætti í sínum frítíma. miðað 
við þátttökuna er ljóst að starfsmenn vilja koma með virkum 
hætti að stefnumótun nýja bankans. til að auka enn frekar 
samstarf hefur framkvæmdastjórnin opnað fundi sína þannig 
að starfsmenn geti komið málum að með beinum hætti.  

 á síðustu vikum hefur starfsandinn eflst og samskipti milli deilda 
og starfsfólks aukist. starfsmannafélagið hefur leitast við að 
vera virkt í að halda félagsmönnum vel upplýstum í kjaramálum 
og taka á öllum málum sem hafa komið upp og leysa þau fljótt 
og vel. efla á félagslíf starfsmanna til muna og nú er unnið að 
undirbúningi ársfagnaðar sem verður með öðru sniði en áður, 
stemming er fyrir að hafa hann íburðarminni en áður. stefnt er að 
því að virkja starfsmenn enn frekar í undirbúningi en aðalatriðið 
er að allir starfsmenn hittast ásamt mökum og skemmti sér vel.

Vissulega eru framundan miklir óvissutímar en við erum 
við staðráðin í að vinna sameiginlega að því að byggja 
upp nýjan öflugan banka og frábæran vinnustað.   

BYR - Staðan góð eftir atvikum
hjá byr varð Pétur árnason fyrir svörum.
„starfsmenn byrs hafa líklega farið best út úr þeim 
hremningum sem dunið hafa yfir bankana undanfarin misseri 
og staða þeirra er mjög góð eftir atvikum. breytingarnar 
sem orðið hafa eru til framfara, flutningur í nýtt húsnæði 
í borgartúni, digranesvegi 1 og garðabæ, sem ætti að 
styðja við gildin „framfarir, liðsheild, árangur“ segir Pétur.

Anna Karen Hauksdóttir Pétur Árnason
Glitnir Byr

rætt við forsvarsmenn starfsmannafélaga bankanna um stöðu starfsfólks.
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Við vorum með árshátíð þann 20. september og starfsmenn 
byrs á akureyri voru með í fyrsta sinn. Þar var glaumur og 
gleði. í október var haldið diskótek. Það hafði verið ákveðið 
fyrir löngu og blásið var á alla kreppu. fólk skemmti sér 
vægast sagt konunglega,“ bætir hann kíminn við. “svo var 
haldið jólahlaðborð á akureyri og í reykjavík í lok nóvember. 
Þessar skemmtanir voru allar vel sóttar og þóttu takast vel.“

SPRON - Biðstaðan erfið
„fólk hefur óneitanlega fundið fyrir breytingum 
hjá okkur,“ segir  ólafur már svavarsson, 
formaður starfsmannafélags sPron. 

„biðstaða er líklega það orð sem kemur fyrst upp í hugann 
þegar litið er yfir árið hjá sPron,“ segir hann. „fyrst var 
það fyrirhuguð sameining kaupþings og sPron sem svo 
ekkert varð af – og síðan er það yfirstandandi biðstaða 
vegna sameiningarviðræðna við byr og sparisjóð keflavíkur. 
fækkun starfsfólks og verkefna vegna niðurskurðar var 
einnig óumflýjanlega fylgikvilli ástandsins í þjóðfélaginu á 
síðasta ári. Við höfum séð á eftir frábæru samstarfsfólki og 
vinum til margra ára, missa vinnu vegna þessa ástands.“

óafur segir starfsfólk sPron þó alveg ótrúlega bratt og líta 
björtum augum til framtíðar. „Það leggur síður en svo árar í 
bát þó á móti blási heldur vinnur að smíði mótors í bátinn með 
einstöku hugarfari og góðum hugmyndum til að létta lundina.
t.d. hefur verið sett á laggirnar dVd/vídeóleiga innan fyrir-

tækisins þar sem fólk kemur með rykfallnar myndir úr hillunni 
heima og fær aðrar lánaðar í staðinn í gegnum innra netið okkar.
starfsmannafélagið í samstarfi við náms- og kynningar-
ferðasjóðinn okkar hefur gripið til þess ráðs að bjóða 
upp á aukaúthlutanir úr sjóðnum fyrir þá sem hyggja á 
nám með vinnu og hefur það mælst mjög vel fyrir.

sérstaklega gaman er svo að nefna að starfsfólk 
hefur tekið upp á því að leggja óvæntan glaðning 
á borð samstarfsfólks og merkja „frá vini“.

í dag er erfitt að vinna í fjármálafyrirtæki. Það getur tekið á, 
starfsfólk þarf að takast á við áður óþekkt og erfið verkefni.
fyrirtækið er starfsfólkið sem þar vinnur og það er því starfs-
fólkið sem hefur, með sinni einstöku lund komið sPron í 
gegnum þennan ólgusjó með mótorinn, hugarfarið, að vopni.“

Kaupþing - Mikil stemning í hópnum
hjá nýja kaupþingi var það ingvar breiðfjörð skúlason 
sem sagði frá því hvernig staða mála væri nú. 

„auðvitað er erfitt að vinna í umhverfi sem er jafn skeikult 
og það sem starfsmenn fjármálafyrirtækja búa við í dag en 
andi kaupþings er nú sem áður drifinn af ákveðnum krafti 
og bjartsýni,“ segir ingvar. „Verkefnastaða ákveðinna deilda 
er ekki enn komin í sama horf og áður en allir eru á sama 
báti og eru að reyna að koma honum á flot sem fyrst.“
hvað snertir uppbyggilega viðburði segir ingvar starfsmanna-

Ólafur Már Svavarsson Ingvar Breiðfjörð Skúlason

Spron Kaupþing
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félagið hafa haft samband við rauða krossinn í desember 
en rk var í samstarfi við hjálparstofnun kirkjunnar og 
mæðrastyrksnefnd fyrir jólin. „tilgangurinn var að  kanna 
hvort starfsfólk bankans gæti lagt eitthvað af mörkum til 
þessa starfs. niðurstaðan var sú að nokkrir tugir starfsmanna 
unnu sjálfboðaliðastörf við pökkun matvæla og önnur störf í 
húsakynnum mæðrastyrksnefndar í borgartúni í desember-
mánuði. einnig var send út tilkynning á vefinn okkar um að tekið 
yrði á móti jólapökkum sem fulltrúi rauða krossins tæki á móti, á 
fjölskylduskemmtun sem bankinn bauð til um miðjan mánuðinn.“

Og liðsandinn, hvað hefur verið gert í bankanum til að halda 
honum uppi? „nokkrar deildir hafa verið með furðufatadag, t.d. 
ljótubinda-daginn eða eitthvað í þá áttina sem hefur skapað 
ótrúlega stemningu hjá hópunum,“ segir ingvar. „aðrar hafa farið 
saman í keilu svo eitthvað sé nefnt.

í ár var ekki í boði að starfsfólk færi á jólahlaðborð á 
vegum bankans en deildir og útibú tóku sig saman 
og hittust annað hvort í bankanum eða leigðu sér sal 
og áttu saman góða stund við eitthvað allt annað en 
að hugsa um þá atburði sem dundu á þjóðfélaginu.

á meðan erfiðasta tímabilið gekk yfir í bankanum, voru yfirmenn 
og starfsmannastjóri bankans duglegir að minna á þá aðstoð 
sem starfsfólki stóð til boða og að láta í ljós þakklæti þeirra, fyrir 
vel unnin störf á þessu erfiða tímabili,“ segir ingvar að lokum.

 
Landsbankinn –  
Bankinn eru jú ekkert annað en starfsfólkið
helga jónsdóttir upplýsir okkur um stöðu mála í lands-
bankanum. „Þeir sem fengu ráðningarsamning í nýja 
bank-anum voru margir hverjir ráðnir á lægri laun, 
þó ekki allir.  helsta breytingin á bankanum er að nú 
starfar hann eingöngu innanlands og miðast verkefni 
starfsfólks við það. Því eru margir í nýjum verkefnum. 

Önnur starfskjör eru að mestu óbreytt, eins og t.d. orlofshús og 
íþróttastyrkir. margir hafa nýtt sér þjónustu sálfræðinga og  
einnig hafa verið skipulögð hópeflisnámskeið og fleira til þess  
að byggja upp starfsandann. starfsfólk passar upp á hvert 
annað og yfirmenn eru duglegir að hvetja sína undirmenn. 

starfsfólk hefur þurft að mæta reiðum viðskiptamönnum  
og í einhverjum tilfellum að sitja undir mótmælaaðgerðum.  
fræðsla til þess að mæta slíku hefur verið aukin.  

starfshópar eru duglegir að hittast utan vinnu, t.d. í göngu- 
ferðum og hefur starfsmannafélagið lagt áherslu á fjölskyldu-
tengda viðburði. Við höfum orðið vör við aukningu í úthlutun 
sumarhúsa og eru margir að að fara í sumarhús í „kreppulausar“ 
helgar. liðsandinn er á heildina séð góður og eru starfsmenn 
almennt nokkuð bjartsýnir á framtíðina þrátt fyrir mikla 
óvissu um framtíðarskipan bankamála í landinu.  bankinn 
er jú ekkert annað en starfsfólkið!“, segir helga að lokum.

Bjartsýni og samheldni er lykilorð

Helga Jónsdóttir
Landsbankinn

rætt við forsvarsmenn starfsmannafélaga bankanna um stöðu starfsfólks.
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Fólk er skynsamt, 
raunsætt og 
hugrakkt

Mikilvægt að halda ró sinni
sigurjón segir að við atvinnumissi sé mikilvægast að falla ekki 
í þá gryfju að missa stjórnina í hendur þeirra ytri aðstæðna 
sem blasa við, heldur reyna að halda ró, skipuleggja tíma sinn 
og koma sér upp vikuplani sem er til þess fallið að viðhalda 
sæmilegri líðan. ,,almennt hefur þetta gengið vel og fólk tekið 
atvinnumissinum af skynsemi, raunsæi og hugrekki. Þegar 
fólk hefur farið í þá vinnu að meta styrkleika sína og skoða 
möguleika sína kviknar oft ljós og það fer að líta á breytingarnar 
sem tímamót sem í felast tækifæri. Það íhugar hvort nú sé 
jafnvel rétti tími til að fara í nám, hefja eigin atvinnurekstur, 
skipta um starfsvettvang o.s.frv. starfsmenn bankanna eru 
breiður og fjölbreyttur hópur og það er eins með menntunina og 
hæfileikana. fólk er því opið fyrir möguleikum en vill líka reyna að 
taka skýra stefnu.“ 

Ekki svo langt til útlanda
sigurjón segir að hreyfing sé komin á málin hjá sumum þrátt fyrir 
minnkað atvinnuframboð. Það helgist fyrst og fremst af raunsæi 
og sjálfsbjargarviðleitni og því að fólk sé tilbúið að skoða fjöl-
breyttara úrval starfa en áður. minni hreyfing sé þó á málum 
annarra og það geti verið erfitt.

spurður um hvort fólk íhugi sem valkost að flytja út fyrir 
landsteinana vegna atvinnu svarar sigurjón að erlend fyrirtæki 
séu meðvituð um ástandið hér og að mikið af hæfileikaríku og 
vel menntuðu fólki sé hér í atvinnuleit. 

,,fyrir marga er það ekki stór ákvörðun að flytja utan vegna 
vinnu. Það hefur verið í námi erlendis, unnið erlendis og verið í 
daglegum samskiptum við útlönd í sinni vinnu. Það gerir slíka 
ákvörðun auðveldari en ella væri,“ segir sigurjón sem þó hefur 
ekki orðið var við mikla brottflutninga. 

Svona fer það fram:
1 ráðgjafi og skjólstæðingur fara yfir stöðuna. afstaða  
 til breytinganna og líðan er rædd. í framhaldi er rædd  
 afstaða til framtíðar og væntingar. 
2 greining á ,,markaðsstöðu“ skjólstæðings og leiðum  
 sem eru í boði. reynsla og hæfileikar kortlagðir. 
3  aðgerðaáætlun um næstu skref. 
4  skjólstæðingur fær heimaverkefni til að læra að þekkja  
 styrkleika sína betur og styrkja sitt sjálfsmat.
5 opið ráðningarviðtal hjá Capacent ráðningum. 
6  í framhaldi af viðtalinu er skjólstæðingi boðið að sækja  
 vinnustofu þar sem farið er yfir ýmis konar hagnýt mál  
 sem tengjast atvinnuleit, svo sem gerð ferilskráa,   
 undirbúning fyrir atvinnuviðtöl og fleira. 

     ssf gerði samning við Capacent í október 
um að fyrirtækið tæki að sér að aðstoða og 
veita ráðgjöf þeim félagsmönnum sem hafa 
misst vinnuna í uppsögnum undanfarinna 
mánaða. Þjónustan er endurgjaldslaus fyrir 
félagsmenn. sigurjón Þórðarson er einn af 
þeim ráðgjöfum Capacent sem komið hefur 
að þeirri vinnu. ssf-blaðið ræddi stuttlega við 
hann um ferlið.

»
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TRÚNAÐARMENN

Það kom manni verulega á óvart þegar búið var 
að safna saman öllum gögnum sem fara áttu í 
möppuna, hvað maður var í raun og veru búinn 
að gera margt.

16

Að nýta reynslu 
og þekkingu

Meira en ég átti von á
„Við vorum látin búa til færnimöppur þar sem við áttum  
að safna saman öllum gögnum um öll námskeið sem við  
hefðum sótt. raunar allt sem við teldum að ætti heima í 
möppunni og gæti orðið til þess að sýna fram á getu okkar  
þar á meðal öll reynsla okkar úr fyrri störfum o.s.frv.“ segir sara.  
„Það kom manni verulega á óvart þegar búið var að safna 
saman öllum gögnum sem fara áttu í möppuna, hvað 
maður var í raun og veru búinn að gera margt. Þegar 
því var lokið gekkst ég undir e.k. próf þar sem yfirmaður 
sem þekkti til starfa minna og hrefna briem sem hafði 
yfirumsjón með þessu verkefni voru viðstaddar. 

í þessu prófi var ég spurð hvernig ég myndi bregðast 
við ákveðnum aðstæðum og hvernig ég gæti nýtt mína 
þekkingu og reynslu til að leysa úr vandamálum sem búin 
voru til fyrir mig. Ég hafði ekki hugmynd um það fyrirfram 
um hvað ég yrði spurð en þetta kom vel út,“ segir sara.

Áratuga reynsla
sara tók þátt í verkefninu í gegnum ssf. hún segir flesta 
þátttakendur hafa verið konur sem margar hverjar hafa 
unnið áratugum saman hjá bönkum og fjármálafyrirtækjum. 
„Það var mjög gaman að sjá hvað þær hafa safnað 
mikilli reynslu og þekkingu en um leið mjög ólíkri."
 

     sara rut kristinsdóttir er fulltrúi í 
áhættustýringum hjá Valitor. hún tók þátt 
í verkefninu raunfærni og segist hafa haft 
bæði gagn og gaman af því.

»

RAUNFÆRNIMAT

sara segir verkefni sem þetta hvetja fólk í frekara nám 
og að hún hafi sjálf í framhaldi af því ákveðið að fara í 
diplómanám í mannauðsstjórnun í háskólanum í reykjavík.
„Ég hvet alla sem mögulega geta til að fara á 
raunfærninámskeið og nota það svo sem stökkpall 
í frekara nám,“ segir hún að lokum.  



„Verkefnið gildi starfa – raunfærnimat er fjölþjóðlegt verkefni 
sem gengur út á að meta raunfærni starfsmanna án formlegrar 
menntunar,“ segir hrefna þegar hún er spurð að því um hvað 
verkefnið snýst. „markmiðið er að kortleggja færni starfsmanna 
og gera kunnáttu þeirra í starfi sýnilegri. Verkefnið er styrkt af 
leonardo starfsmenntaáætlun esb og var upphaflega unnið fyrir 
menntamálaráðuneytið af fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Það 
hefur verið þróað áfram og er nú samstarfsverkefni nokkurra aðila 
hér á landi“. 
  

Þeir sem standa að verkefninu hér á landi eru: fræðslumiðstöð 
atvinnulífsins, samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, fræðslu- 
og mannauðsdeildir fjármálafyrirtækja og mímir-símenntun sem 
er framkvæmdaraðili. að sögn hrefnu hafa þegar þrír hópar 
með rúmlega sextíu þátttakendum farið í gegnum verkefnið.  
Hvað er raunfærni og hvernig er hún metin? „raunfærni hefur 
verið skilgreind sem samanlögð færni sem einstaklingur hefur náð 
með ýmsu móti á starfsævi sinni. Þannig myndar starfsreynsla, 
starfsnám, frístundanám, skólanám, félagstörf og fjölskyldulíf 
raunfærni“ segir hrefna. „mat á raunfærni byggist á þeirri 
hugmyndafræði að nám fari ekki aðeins fram innan formlegs 
skólakerfis heldur í fjölbreytilegu umhverfi og við mismunandi 
aðstæður. Vinnustaðurinn er mikilvægt umhverfi til náms þar 
sem einstaklingar þróa raunfærni sína í starfi. með því að meta 
þessa færni öðlast fyrirtækið meiri innsýn í starf starfsmanna 
sem verður til þess að frekari þróun á sér stað hjá fyrirtækinu og 
starfsmanninum. hugmyndafræðin snýst því um að allt nám er 
álitið verðmætt og mikilvægt að það sé viðurkennt óháð því hvar 
það hefur verið stundað. Við mat á raunfærni er lögð áhersla á 
að þátttakendur upplifi og skynji eigin færni, styrk og yfirsýn.“

Færni
hrefna segir færni þátttakenda metna með nokkrum 
mæliaðferðum til að tryggja áreiðanleika. „aðferðirnar fela m.a. 

í sér sjálfsmat, matssamtal, mat yfirmanns og raundæmi“ segir 
hún. „gagnsæi er mikilvægur þáttur í heildarferlinu. dregin er fram 
heildarfærni með gerð svokallaðrar færnimöppu þar sem lögð er 
áhersla á sjálfsþekkingu þegar myndað er einskonar yfirlit yfir það 
sem einstaklingar hafa unnið að. í færnimöppu taka þátttakendur 
saman gögn um starfsreynslu, skólagöngu, menntun, námskeið, 
áhugamál, vottorð, skírteini, umsagnir um viðkomandi, starfs-
ferilskrá, starfslýsingar og annað sem þátttakandi hefur 
tekið sér fyrir hendur á starfsævi sinni. með þessu móti 
gera þátttakendur sér betur grein fyrir eigin styrkleikum.“

Gagnsemi raunfærnimats
segja má að raunfærnimat stuðli að hækkun þekkingarstigs. 
Þegar einstaklingar eru meðvitaðir um raunfærni sína 
finna þeir hjá sér þörf fyrir að bæta við og þroska hana. 
með því að viðurkenna raunfærni er komið í veg fyrir að 
einstaklingar sem hafa verið lengi á vinnumarkaði þurfi síður 
að fara á byrjunarreit í námi og endurtaka nám sem þeir hafa 
þegar tök á með reynslu sinni. Þannig geta þátttakendur 
hugsanlega stytt nám sitt og öðlast yfirsýn yfir færni sína. 
einnig getur raunfærnimatið stuðlað að framgangi í starfi. 

Reynslan
„Þar sem um tiltölulega nýtt verkefni er að ræða er erfitt að 
meta reynsluna til fulls“ segir hrefna. „en segja má að komið 
hafi í ljós að þátttakendur taki upplýstari ákvarðanir um 
framtíð sína hvað varðar nám og starf um leið og markmið 
þeirra verða skýrari. Þátttakendur öðlist þor til framkvæma 
hluti sem þá hefur lengi dreymt um að gera og að verkefnið 
virki sem hvatning til góðra verka í eigin þágu. með þessari 
kortlagningu á færni sinni má segja að til verði eins konar 
túlkun á færni viðkomandi sem menntakerfið skilur. Þessi 
umrædda kortlagning á kunnáttunni stuðlar að því að réttur 
mannauður rati í viðeigandi hlutverk á vinnumarkaðnum. 
að þessu leyti má segja að allir hagnist á verkefninu.

Það er öllum mikilvægt að finna fyrir ánægju með dagleg 
störf sín og finna að viðkomandi sé á réttri hillu í lífinu. að ná 
árangri í daglegum störfum er öllum mikilvægt til að eðlileg 
þróun eigi sér stað. hver og einn þarf að skapa sér aðstæður 
sem stuðla að tækifærum til þróunar um leið og ný þekking er 
áunnin gegnum daglegar áskoranir,“ segir hrefna að lokum. 

Verkefnið 
Gildi starfa – 
raunfærnimat 

Það er öllum mikilvægt að finna fyrir ánægju 
með dagleg störf sín og finna að viðkomandi 
er á réttri hillu í lífinu. að ná árangri í daglegum 
störfum er öllum mikilvægt til að eðlileg þróun 
eigi sér stað.
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RAUNFÆRNIMAT

     hrefna sigríður briem er forstöðumaður 
b.sc. náms við Viðskiptadeild háskólans í 
reykjavík og er matsaðili verkefnisins gildi 
starfa. 

»



ÝMISLEGT

ársfundur aðalstjórnar nfu, nordiska finansanställdas 
union, (sem eru samtök stéttarfélaga á fjármálasviði innan 
norðurlandanna) var haldinn dagana 28.-29. október 
síðastliðinn í tallin í eistlandi. á fundinum var m.a. farið yfir 
fundargerðir 2007, ársreikninga samtakanna og kosning 
nýrrar stjórnar þar sem að allan bang var endurkjörinn 
forseti samtakanna sem og henrik frimand meier 
sem varaforseti. fyrir hönd ssf, samtök starfsmanna 
fjármálafyrirtækja, mættu varaformenn samtakanna, 
þau anna karen hauksdóttir glitni, 1. varaformaður og 
andrés erlingsson landsbankanum, 2. varaformaður. 

á fundinum var ástand banka á norðurlöndunum og ekki síst á 
íslandi í kastljósinu. anna karen hélt ítarlega kynningu á þróun 
atburðarásinnar hjá bönkunum á íslandi frá því að ríkið ákvað 
að leggja fram hlutafé í glitni þann 29. september síðastliðinn 
og þá alvarlegu atburði sem orðið hafa síðan og allir þekkja. 

tilvera og mikilvægi stéttarfélaga hefur aldrei skipt eins 
miklu máli og nú. rakti anna sérstaklega þá vinnu sem ssf 
hefur lagt í til að tryggja réttindi þeirra félagsmanna sem 
misst hafa vinnuna við stofnun nýrra banka og samvinnu 
samtakanna við skilanefndir og yfirmenn nýju bankanna. 
nefndi hún sérstaklega þau úrræði sem boðin hafa verið, 
s.s. lögfræðiaðstoð, styrki til sálfræðihjálpar, samvinnu við 
ráðningarskrifstofur og nýsköpunarmiðstöð íslands, opið 
hús í borgartúni og við nethyl. einnig fór hún yfir stöðu 
mála eins hún er í dag og lauk kynningunni með því að 
tala um að þó staðan væri erfið hefðu íslendingar alla burði 
til að vinna sig út úr henni, enda byggjum við yfir miklu 
hugviti og sterkum grunnstoðum eins og fiski og orku. 

mikil ánægja var á fundinum með kynninguna enda hafði 
komið fram að mikils misskilnings gætti hjá starfsfélögum 
okkar hvað varðar stöðu okkar, bæði sem einstaklinga og 
sem þjóðar. en mikils skilnings og samúðar gætti meðal 
fundarmanna og tjáði forsetinn, allan bang, að nfu myndi 
veita okkur allan þann stuðning sem í boði væri ef þarf 
og undirstrikar það hversu mikilvægt er fyrir ssf að vera 
í nánu samstarfi við sterk samtök á borð við nfu.

dröfn haraldsdóttur, verkefnisstjóri eures - evrópskrar 
vinnumiðlunar á íslandi, segir að eftir mikinn innflutning á 
erlendu vinnuafli síðustu ár, hafi staðan algjörlega snúist 
við. nú veiti skrifstofan erlendum atvinnurekendum og 
íslensku starfsfólki þjónustu. hún segir atvinnumöguleika 
mikla á ees-svæðinu, sérstaklega fyrir vel menntað fólk. 

„Við fáum mjög mikið af fyrirspurnum, flestar koma frá noregi, 
en þar vantar mikið sérhæft starfsfólk eins og verkfræðinga 
og kerfisfræðinga. byggingariðnaðurinn er að lognast út 
af þar eins og hér en enn vantar járniðnaðarmenn og fólk 
í þjónustustörf og umönnun. í hollandi og belgíu er einnig 
nokkur eftirspurn eftir verkfræðingum, tölvunarfræðingum og 
faglærðum iðnaðarmönnum,“ svarar dröfn, spurð um eftirspurn 
eftir íslensku vinnuafli í evrópu. hún segir þó mun víðar atvinnu 
að fá en í þessum þremur löndum. „evrópska efnahagssvæðið 
telur 31 land og íbúafjöldi á svæðinu er nálægt 500 milljónum. 
Þrátt fyrir samdráttinn er skortur á og samkeppni um hæft 
og vel menntað vinnuafl víðsvegar um evrópu,“ segir dröfn. 

Straumurinn liggur út
spurð um hvort áherslum eures á íslandi hafi verið breytt 
í ljósi efnahags- og atvinnuástandsins segir dröfn þjónustu 
skrifstofunnar í stöðugri þróun og miðist við atvinnuástandið 
í landinu á hverjum tíma. „undanfarin ár hefur starfsemi 
okkar snúist um aðstoð við íslenska atvinnurekendur sem 
fengu ekki innlent starfsfólk og hins vegar um aðstoð og 
þjónustu við ört stækkandi hóp erlendra starfsmanna á 
landinu. Þetta hefur alveg snúist við og straumurinn liggur 
nú út úr landinu,“ segir dröfn. í þessu sambandi nefnir hún 
að eures hafi staðið fyrir starfakynningu dagana 21. og 22. 
nóvember í ráðhúsi reykjavíkur þar sem eures-ráðgjafar 
frá átta evrópulöndum og fulltrúar nokkurra evrópskra 
stórfyrirtækja í byggingariðnaði kynntu atvinnutækifæri og 
tóku við umsóknum. „Það er skemmst frá því að segja að fólk 
sýndi þessu framtaki mikinn áhuga, en 2600 manns mættu 
á kynninguna og ég veit dæmi þess að fólk hafi ráðið sig í 
vinnu á staðnum,“ segir dröfn og bendir að lokum á vefsíðu 
vinnumiðlunarinnar, www.eures.is, þar sem atvinnuleitendur 
geta skráð sig og flett í gegnum starfsframboð á ees-svæðinu. 
 

Ársfundur aðalstjórnar NFU 2008Dröfn Haraldsdóttir hjá EURES
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nýja viðskiptasetrið í lækjargötunni hefur fengið nafnið 
kvosin. Þar fá einstaklingar og hópar aðstöðu til að 
vinna að viðskiptahugmyndum og stofna fyrirtæki undir 
faglegri umsjón sérfræðinga impru á nýsköpunarmiðstöð. 
fjölbreytt aðstaða og aðstoð er í boði:

•	 Skrifstofuaðstaða	gegn	vægu	gjaldi
•	 Fagleg	ráðgjöf	og	stuðningur	starfsmanna		
 nýsköpunarmiðstöðvar íslands 
•	 Skapandi	umhverfi	og	öflugt	tengslanet		

Umsókn um aðstöðu
rafrænt umsóknareyðublað er að finna á vef 
nýsköpunarmiðstöðvar íslands. í umsókninni þarf 
að koma fram stutt lýsing á viðskiptahugmyndinni, 
framtíðarsýn og húsnæðisþörf, ásamt ferilskrá 
eða upplýsingum um umsækjendur.

Reynsla og þekking
kvosin er reist á reynslu og þekkingu impru á 
nýsköpunarmiðstöð sem starfrækir fjögur önnur 
frumkvöðlasetur. á keldnaholti í reykjavík eru tólf fyrirtæki,  
þar á meðal orf líftækni sem hlaut nýsköpunarverðlaunin 
2008. á torginu í austurstræti eru 13 fyrirtæki, en það  
var opnað í samstarfi við landsbankann í desember.  
í eldey á háskólasvæði keilis eru átta fyrirtæki. einnig rekur 
nýsköpunarmiðstöð frumkvöðlasetur á höfn í hornafirði.

aðrir stuðningsaðilar:aðal stuðningsaðilar:
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Að koma viðskiptahugmynd 
í framkvæmd

   undanfarna mánuði hefur nýsköpunarmiðstöð íslands, í samstarfið við ssf starfrækt torgið, 
miðstöð fyrir fólk með nýjar hugmyndir, í húsi landsbankans á horni Pósthússstrætis og aus-
turstrætis. Þar komust færri að en vildu í upphafi og biðlistar mynduðust. nú stendur til að fjölga 
möguleikum fólks með því að stofna nýtt viðskiptasetur í húsnæði glitnis í lækjargötu. Þörfin er 
vissulega fyrir hendi.

»

KVOSIN
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í fyrstu var mikið um hringingar vegna áhyggna af uppsögnum 
og framtíð starfa. eftir að ljóst var hvert umfang þeirra var 
voru líka uppi ýmis álitamál um laun á uppsagnarfresti 
og ótekið orlof. fjölmörg dæmi voru um álitamál í 
tengslum við töku fæðingarorlofs og foreldraorlofs. 

ssf hefur haft þann háttinn á að þeir sem vilja leita réttar síns, 
eða telja álitamál að rétt hafi verið staðið að málum, skrásetja þá 
atvikaröð sem um ræðir með tilvísun í atburði og dagsetningar 
og skjöl. Þessi gögn hafa síðan verið framsent til lögfræðinga 
og fengið álit á hverju atviki um sig. álit lögfræðings er síðan 
grunnur að áframhaldandi viðræðum félagsins við fyrirtækin. 

Mikil sókn í nám samhliða starfi
í þeirri stöðu sem nú er uppi á vinnumarkaði er mikilvægt að 
hver og einn hugi að eigin færni og þekkingu. menntunarsjóður 
ssf styrkir félagsmenn til náms samhliða starfi sem nemur 
helmingi skólagjalda þó að hámarki 150 þúsund kr. á misseri. 
mikil aukning hefur orðið á umsóknum í menntunarsjóðinn 
en rúmlega 65% fjölgun hefur orðið á umsóknum miðað við 
sama tíma sl. ár. greinilegt er að ásókn í formlega menntun 
hefur stóraukist á undanförnum árum og árlega eykst hlutfall 
þeirra umsókna sem eru vegna náms á háskólastigi. 

www.ssf.is - Vefmiðill fyrir þá sem fylgjast með
Vefsíða ssf hefur verið mikið notuð til að koma á framfæri 
sértækum upplýsingum fyrir félagsmenn. einnig var ákveðið 
í ljósi þess hve stór hópur félagsmanna missti störf að setja á 
sérstaka undirsíðu þau gögn sem sérstaklega beinast að þeim 
hópi. mælingar á umferð á vefnum sýna að hann hefur verið 
mikið notaður á undanförnum mánuðum og gagnast vel.

á vefsíðunni www.ssf.is er undir rauðum hnapp á forsíðu 
“tilboð og ábendingar“ samsafn af gögnum sem hugsuð 
eru fyrir þá sem misst hafa starf. Þar verða áfram vistuð í 
tímaröð öll gögn sem ætluð eru þeim hópi. Þar eru m.a. ýmis 
tilboð - jafnvel um störf og valkostir í námi sem vert er að 
skoða. ástæða er til að líta á þennan lista amk vikulega.

Kröfur í gömlu bankana vegna 
vangoldinna launa
allstór hópur núverandi og fyrrverandi starfsmanna bankanna 
eiga óuppgerðan hluta umsaminna launa sinna. ssf hefur 
verið í sambandi við skilanefndir og skrifað bréf og áréttingar 
vegna þessa máls. enn er stefnan sú að útreikningar úr 

SSF AÐSTOÐAR

Við tökumst á við erfiða tíma
ssf aðstoðar félagsmenn með ýmsum hætti

allt frá því er vandræðin hófust í bönk-
unum í byrjun október sl. hefur mikill 
fjöldi félagsmanna haft samband við 
skrifstofu ssf með margvísleg erindi. 



SSF AÐSTOÐAR

rúmlega 70% félagsmanna ssf tóku þátt í atkvæðagreiðslunni um samninginn,  
sem er mjög athyglisverð niðurstaða. 72% þeirra sem tóku afstöðu samþykktu hann.
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launabókhaldi fyrirtækjanna verði lagðir til grundvallar þannig 
að ekki þurfi að koma til þess að hver og einn þurfi að skila 
sínum gögnum inn. niðurstöður af þessu starfi eru birtar á 
svæðinu undir rauða hnappnum hægra megin á www.ssf.is.

Rafræn atkvæðagreiðsla um 
kjarasamning SSF
ssf og sa undirrituðu kjarasamning 5. desember sl. stjórn ssf 
ákvað að láta atkvæðagreiðslu um samninginn fara fram með 
rafrænum hætti. Þetta er í fyrsta sinn sem slíkt er framkvæmt 
á vegum ssf. ákveðið var að ganga til samninga við fyrirtækið 
outcome um framkvæmdina sem var með þeim hætti að 
útbúin voru umslög með aðgangsorði sem trúnaðarmenn 
dreifðu til allra félagsmanna. með þessu aðgangsorði gat hver 
komist einu sinni inn á vefslóð til að greiða atkvæði sitt.

niðurstaða var sú að samningurinn var samþykktur 
þannig að tæp 72% þeirra sem tóku afstöðu samþykktu 
samninginn en 28% voru á móti. alls tóku 3276 þátt í 
atkvæðagreiðslunni sem er vel yfir 70% félagsmanna. 

Nýsköpunarsetur - Meira nýtt þar! 
félagsmenn ssf tóku vel við sér þegar ssf og 
nýsköpunarmiðstöð opnuðu fyrir umsóknir í torgið – 
nýsköpunarsetur í húsi á vegum landsbankans í austurstræti. 
nú er framundan opnun annars nýsköpunarseturs í húsi 
íslandsbanka (áður glitnir) í lækjargötu. Þeir sem hafa 
hugmynd og áhuga á að hrinda henni í framkvæmd eru hvattir 
til að sækja um aðstöðu til nýsköpunarmiðstöðvar http://
nmi.is/impra/frumkvodlasetur/kvosin/ - endilega kynna sér 
þennan möguleika og ræða um þetta í ykkar hópi. Þjónusta 
nýsköpunarmiðstöðvar er góður stuðningur við nýjar hugmyndir.

Stefnumótun í eigin lífi 
ssf hefur boðið félagsmönnum sem eru án atvinnu upp 
á námskeiðið „Stefnumótun í eigin lífi“ sem kennt er hjá 
endurmenntun hí. námskeiðið er fyrir þá sem vilja kanna 
möguleika stefnumótunar á eigin lífi, leggja mat á eigin veikleika 
og styrkleika, stíga út fyrir hefðbundna ramma og auka völd 
sín og áhrif. námsfyrirkomulag er í formi fyrirlestra, umræðu og 
þátttöku nemenda með heimaverkefnum og umræðum í tímum. 
einnig verður eftirfylgni eftir þrjá mánuði þar sem þátttakendur 
hittast og fara yfir stöðuna og setja sér ný markmið. markmið 
námskeiðsins er að þátttakendur öðlist þekkingu á eigin 
veikleikum og styrkleikum, setji sér markmið að bættum 
árangri í lífi og starfi og kynni sér þau viðhorf og þá hegðun 
sem einkennir þá sem ná árangri. kynning og tengill í skráningu 
hefur verið send á netfangalista og einnig sett á vef ssf.
netfangasöfnun ssf meðal félagsmanna sem hafa misst starf
skrifstofa ssf hefur frá byrjun samdráttarskeiðsins í haust 
safnað saman netföngum þeirra sem misst hafa starf. ssf 
fékk frá fyrirtækjunum lista með nöfnum og heimilisföngum 
þeirra sem misstu vinnu en þar fylgdi ekki með heimanetfang. 
tölvupóstur er mun fljótvirkari leið til að upplýsa félagsmenn 
og sérstaklega þegar um er að ræða tilboð um námskeið eða 
laus störf. ssf hefur reglulega sent út póst á þau netföng 
sem til eru og jafnframt birt þann póst á heimasíðunni www.
ssf.is undir efsta tengli undir rauðum hnapp hægra megin. 
eins og stendur á um helmingur þessa hóps enn eftir að 

senda netfang sitt til skrifstofu ssf á netfangið ssf@ssf.is 

Réttindi félagsmanna sem misst hafa starf 
stjórn ssf fyrir ákvað fyrir áramót að ekki verði innheimt 
félagsgjald af félagsmönnum sem misst hafa starf eftir að 
greiðslum á uppsagnarfresti til þeirra lýkur. Þetta hefur í för 
með sér að þeir sem sækja um bætur til Vinnumálastofnunar 
merkja við ssf sem sitt félag, en jafnframt kemur fram á 
greiðsluseðli Vmst til þeirra að félagsgjald er 0%. jafnframt 
halda þessir félagsmenn réttindum sínum í styrktarsjóð 
ssf í 6 mánuði eftir að greiðslum lýkur, og einnig hafa þeir 
réttindi í þessum hópi þegar hann fær atvinnuleysisbætur 
en þrátt fyrir það halda félagsmenn réttindum eftir lok 
uppsagnarfrests – 6 mán í styrktarsjóð og allt að 3 ár í 
menntunarsjóð ef félagsmenn eru enn án atvinnu

gögn fyrir félagsmenn sem hafa misst starf: á vefsíðunni 
www.ssf.is er undir rauðum hnapp á forsíðu; „tilboð og 
ábendingar“, safn af gögnum sem hugsað er fyrir þá sem 
misst hafa starf. Þar verða áfram vistuð öll gögn í tímaröð 
sem ætluð eru þeim hópi. Þar eru m.a. ýmis tilboð - 
jafnvel um störf og valkosti í námi sem vert er að skoða. 
ástæða er til að líta á þennan lista a.m.k. vikulega.

Uppsögn launaliðs kjarasamninga 2009.
í kjarasamningum ssf er bókun um hugsanlega 
endurskoðun á launalið kjarasamningsins á árinu 2009:
„komi til þess að nefnd sú sem fjallar um forsendur 
kjarasamninga á almennum vinnumarkaði (así/sa) 
nái samkomulagi um breytingu á samningum skal 
sambærileg breyting gilda um þennan samning. komi 
til þess að kjarasamningum á almennum vinnumarkaði 
verði almennt sagt upp frá 1. mars 2009 skal heimilt 
að segja samningi þessum upp frá þeim degi.“

nefnd así og sa sá það strax s.l. sumar að forsendur 
kjarasamninga þeirra í milli væru brostnar og enginn möguleiki 
á að verðbólgan væri á niðurleið. síðan komu enn frekari 
áföll í október, sem allir þekkja, og verðbólgan er nú tæplega 
20%. endurskoðuninni átti að vera lokið fyrir 15. febrúar 
2009 og stéttarfélög á almennum vinnumarkaði hafa síðan 
tímann fram að 1. mars til að taka jákvæða afstöðu til tillagna 
endurskoðunarnefndar eða segja upp samningnum. Öll 
þessi vinna er í uppnámi vegna ástandsins í þjóðfélaginu 
og nú er rætt um að fresta þessari endurskoðun fram í júní 
2009. endanleg afstaða así-félaganna og sa liggur enn 
ekki fyrir, en líklegt er að aðilar taki sér umþóttunartíma fram 
á sumar um framlengingu núgildandi kjarasamninga.

að undanförnu hafa formenn allra stéttarfélaga ásamt 
samningamönnum sa, ríkis og sveitarfélaga fundað með 
ríkissáttasemjara magnúsi Péturssyni. unnið er að hugmyndum 
um framþróun kjaramála til ársloka 2010, velferðar og 
skattamála og atvinnu og efnahagsmála. Þegar ný ríkisstjórn 
verður tekin við munu framangreindir aðilar halda áfram þessari 
vinnu í samvinnu við ríkisstjórn með það að markmiði að efla 
atvinnu, tryggja velferð og nýsköpun á íslandi næstu árin. 



          

     svava rafnsdóttir hefur unnið við 
hugbúnaðarþróun hjá teris í 10 ár. Þar áður 
var hún hjá skýrsluvélum ríkisins í 10 ár. hún 
býr í breiðholti með eiginmanni og tveimur 
hálf-uppkomnum dætrum og er ein fárra 
kvenkyns forritara á íslandi. hún er á þeirri 
skoðun að stétt forritara sé nauðsynlegt að  
fá fleiri konur um borð. 

»

Þaulreyndur 
tölvunörd 
í hlaupaformi

,,Það hefur auðvitað mikið breyst síðan ég útskrifaðist en ég fer 
á námskeið á hverju ári til að halda þekkingunni við og bæta 
við hana,“ svarar svava þegar hún er spurð um hvort fagið 
hafi ekki breyst mikið síðan hún útskrifaðist með bs-gráðu í 
tölvunarfræði frá háskóla íslands árið 1989. ,,Þegar maður 
hefur hrærst lengi í heimi forritunar þá er ótrúlega fátt sem 
kemur manni algjörlega spánskt fyrir sjónir. Við notum í flestum 
tilvikum nýjustu aðferðirnar sem í boði eru og ef maður kann 
ekki eitthvað þá lærir maður það af næsta manni,“ segir svava.
 
Auðkenning inn í debetkortið
svava stýrir fjögurra manna hóp sem sér um að þróa og 
endurbæta heimabanka viðskiptavinanna, sem eru sparisjóðir 
og bankar á íslandi. En í hvaða átt liggur þróun heimabankans? 
,,Þróunin er í þá áttina að sem mest af upplýsingum verði 
hægt að nálgast og sem flestar aðgerðir hægt að framkvæma 
innan vefsvæðis heimabankans sem snerta fjármál 
einstaklinga og fyrirtækja,“ segir svava. ,,Við erum einnig 
að vinna að því að gera auðkenningu sem þægilegasta fyrir 
viðskiptavininn. meðal verkefna núna er til dæmis að koma 
rafrænum skilríkjum fyrir inn í örflöguna á debetkortinu.“

Aukið umfang og betra skipulag
spurð um helstu breytingar hjá teris á þeim tíu árum sem 
hún hefur verið hjá fyrirtækinu segist svava finna mest fyrir 
mun á umfangi og verkskipulagi. ,,Þegar ég kom til teris 
árið 1998 var ég starfsmaður númer 24. Þá voru allir að 
vasast í öllu og verkefnunum var mætt þegar þau dundu 
á. nú erum við orðin eitthvað á milli 140-150 og erum 
mikið skipulagðari og starfsmennirnir mun sérhæfðari. 
Við þurfum líka að vera það vegna fjölda starfsmanna, 
fjölda verkefna og þeirra staðla sem viljum uppfylla.“ 

En hefur verkefnum eitthvað fækkað í kjölfar 
samdráttar á fjármálamörkuðum?
,,Við finnum allavega ekkert fyrir því ennþá. Við erum með 
verkefni svo langt fram í tímann að það væri langt þangað 
til við fyndum fyrir því. Ég held reyndar að flestir vilji hafa 
heimabankann sinn góðan sama hvernig árar,“ segir svava.
  
Vantar stelpur í forritun
svava er eina konan í sínum hóp, sem telur reyndar 
aðeins fjóra. hún segir kvenlega kosti hins vegar 
nauðsynlega í forritunarhópum. ,,Þegar ég útskrifaðist 
úr tölvunarfræðinni voru stelpurnar 15 á móti rúmlega 
hundrað strákum. fæstar þessara stelpna skiluðu sér út 
í forritun. Ég held það sé nauðsynlegt að hafa allavega 
eina stelpu í hverjum forritunarhóp. Þær eiga til að vera 
opnari en strákarnir og gengur oft vel í að rífa strákana frá 
tölvuskjáunum annað slagið,“ segir svava létt í bragði. 

Hleypur og lyftir lóðum
spurð um hvað hún geri í frítímum segist svava hlaupa 
og hreyfa sig mikið. ,,Ég fer í leikfimi 6 daga vikunnar 
og hef verið að lyfta í nokkur ár. Við förum alltaf nokkur 
saman úr vinnunni í ræktina í hádeginu sem er gott 
meðal við löngum setum við tölvuna. í vor ákvað ég svo 
að hlaupa 21 km. í glitnishlaupinu í ágúst og fór þá að 
hlaupa með laugaskokkhópnum fjórum sinnum í viku. 
Það er svo gaman og hópurinn er svo skemmtilegur 
að ég er orðin alveg háð því,“ segir svava að lokum.
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     guðmundur guðmundsson hefur starfað 
sem framkvæmdastjóri upplýsingatækni- og 
rekstrarsviðs landsbanka íslands frá 2003. 
hann er iðnaðarverkfræðingur að mennt og 
ver frítíma sínum ýmist með fjölskyldunni eða í 
að hendast milli drullupolla á mótorhjóli.  
að undanskildu námi í bandaríkjunum og  
nokkrum árum í framleiðslustýringu hjá ss á 
hvolsvelli hefur guðmundur búið á laugarás-
vegi allt sitt líf, áður með foreldrum og tveimur 
systrum en nú með konu og tvíburum. 

»

Hugsar í ferlum 
og hjólar í 
drullupollum

guðmundur hóf störf hjá landsbankanum í apríl 
2003 en hafði þar áður starfað hjá verðbréfasviði 
búnaðarbankans, sem þá hét, frá 1996. ,,Það má segja 
að ég hafi verið fyrsti starfsmaðurinn sem var ráðinn á 
nýtt verðbréfasvið búnaðarbankans á sínum tíma.“ 

En hvernig eiga iðnaðarverkfræði og rekstrarmál saman? 
,,Þetta passar mjög vel saman þó það virðist kannski 
ekki gera það. Verkfræðin byggir mikið á stærðfræði og 
lemur inn í höfuðið á manni kerfisbundna nálgun á mál. 
maður hugsar mikið í ferlum; a leiðir til b, sem leiðir til 
C, o.s.frv. Það er sú hugsun sem þarf í flókið umhverfi 
eins og bankaþjónusta er.“ segir guðmundur. 

Bankarnir í lykilhlutverki
„miklar breytingar hafa orðið á starfsemi bankans síðan í haust. 
Við fórum í gegnum mjög erfiðan niðurskurð í starfsmannahaldi 
sem endurspeglar ný viðhorf, ný markmið og nýjan banka í 
raun,“ svarar guðmundur aðspurður um áhrif bankahrunsins. 

mikið starf hefur verið unnið á rekstrarsviði bankans að 
undanfarna mánuði til að koma nbi af stað. „starfsfólkið hefur 
verið upptekið af verkefnum tengdum gamla landsbankanum, 
en við erum þó í auknum mæli farin að geta einbeitt okkur 
að uppbyggingu nbi sem er krefjandi verkefni,“ segir 
guðmundur. „Það er ljóst að áherslur okkar lúta fyrst og 
fremst að því að koma á fót hagkvæmum banka sem byggir 
á gegnsæjum og sterkum ferlum. trúnaður, virðing og 
umhyggja eru gildi sem við viljum byggja okkar ferla á. með 
því eykst gagnsæi og samstarf milli bankans og viðskiptavina 
hans. Við erum samhliða að undirbúa beinna aðgengi að 
þjónustu bankans og þeim upplýsingum sem hann býr yfir.“
guðmundur er sannfærður um hlutverk bankanna á næstunni. 
„bankarnir eru æðakerfið í efnahagslífinu og öruggur rekstur 

þeirra er forsenda þess að við náum að standa upp að 
nýju og það mun takast,“ segir hann. „Þess vegna hefur 
starfsfólk bankanna afskaplega mikilvægt hlutverk gagnvart 
þeim verkefnum sem þjóðin stendur frammi fyrir núna.“

Keppir í mótor krossi
spurður um áhugamál utan vinnu bendir guðmundur 
á mynd á tölvuskjánum sínum og segir: ,,Þetta er 
áhugamálið“, en myndin sýnir guðmund drullugan upp 
fyrir haus á mótor-kross hjóli. ,,Þegar tækifæri gefst er 
ég að sinna þessu áhugamáli. hingað til hef ég þurft 
að slást við unglinga í mótor krossi, með misjöfnum 
árangri, en í haust var í fyrsta sinn keppt í öldungaflokki. 
mér gekk, sem betur fer, mun betur gegn jafnöldrunum 
heldur en unglingunum og náði meira að segja að 
koma mér á pall,“ segir guðmundur hlæjandi.
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GÓÐ LÍFEYRISRÉTTINDI
Hefðbundinn hlutfallssjóður eða stigasjóður + 7% viðbótarframlag 
atvinnurekanda í séreignarsjóð án mótframlags starfsmanns 
eftir þriggja ára starf innan kjarasamnings SSF. Einnig 2%+2% í 
séreignarsjóð fyrir alla.

LAUNATÖFLUR
Sem verða til í kjarasamningum og gefa raunhæfa mynd af 
launakjörum meirihluta félagsmanna.

LÍF- OG SLYSATRYGGING
Skv. kjarasamningi fyrir fastráðna starfsmenn -allan 
sólarhringinn, og gildir alls staðar í heiminum .

STYRKTARSJÓÐUR
sem greiðir sjúkradagpeninga að loknum veikindarétti auk 
styrkja vegna forvarnaaðgerða.

VEIKINDARÉTTUR
Fjórir og hálfur til tólf mánuðir, eftir starfsaldri, fyrir fastráðna 
starfsmenn.

FÆÐINGARORLOF
sem tryggir fastráðnum starfsmönnum full laun í fæðingarorlofi.

MENNTUNARSJÓÐUR
sem endurgreiðir um helming námsgjalda við starfstengt nám.

FJÖLSKYLDUVÆNN VINNUTÍMI 
hjá meirihluta félagsmanna.

Og síðast en ekki síst:

RAUNVERULEG AÐSTOÐ 
STÉTTARFÉLAGSINS
við félagsmenn sem þurfa að leita réttar síns s.s. aðstoð 
og leiðsögn vegna óvæntra mála, vegna uppsagna eða 
lögfræðimálefna.

SÖFNUN UPPLÝSINGA UM KJARAMÁL
og úrvinnsla til undirbúnings kjarasamninga og vegna 
upplýsinga til félagsmanna.

LÆGSTU STÉTTARFÉLAGSGJÖLD
Einungis 0,7% af grunnlaunum og þar af fer 0,1% beint í 
Vinnudeilusjóð.

Kynntu þér réttindi þín og skyldur sem 
fram koma í kjarasamningum SSF 
á www.ssf.is

Þess vegna er betra að vera
félagsmaður í SSF
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