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um ssf
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Höldum áfram á sömu braut og tökum virkan Þátt í að móta framtíð okkar.
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Enn Einu sinni á að bjarga ríkissjóði, og nú Einnig að uppfylla 
kosningaloforð stjórnarflokka um skuldaniðurfEllingu, mEð því 
að hækka skatta á fjármálafyrirtæki og starfsmEnn þEirra.  Hér 
mun ég einungis ræða skatta og gjöld sem starfandi fjármálafyrirtæki 
þurfa að greiða, ekki skatta sem áætlað er að leggja á þrotabú.

Í grein sem Höskuldur Ólafsson, bankastjóri Arion banka, skrifaði 
í ársrit SFF segir hann m.a.: ,,Aukinn kostnaður og margvíslegar 
álögur hafa verið lagðar á fjármálastarfsemi.  Þetta hefur átt sér 
stað með fjölgun nýrra skatta, m.a. sérstökum bankaskatti og 
sérstökum eftirlitsgjöldum, hærri álögum og vaxandi kröfum 
löggjafa og eftirlitsaðila.“  Seinna í sömu grein segir Höskuldur: 
,,Ljóst er að þessi þróun kemur á endanum niður á viðskiptavinum 
fjármálafyrirtækjanna.“
Ég tek að fullu undir hvert orð sem Höskuldur, formaður SFF, 
segir í þessari grein en vil bæta því við og ítreka enn og aftur 
að þessir hækkuðu skattar og gjöld hafa verulega bitnað á 
starfsmönnum og fjölskyldum þeirra undanfarin ár.  Um 2.000 
starfsmenn fjármálafyrirtækja hafa misst vinnuna, lífsviðurværi sitt, á 
undanförnum fimm árum.  Enda kemur það skýrt fram í frumvarpi 
að lögum um fjársýsluskattinn að skattlagningunni sé ætlað að 
hafa neikvæð áhrif á atvinnugreinina og starfsmenn hennar, en þar 
segir: ,,Loks er viðbúið að fjársýsluskattur (innsk.: launaskattur sem 
eingöngu er lagður á laun starfsmanna fjármálafyrirtækja) hafi áhrif 

á þróun atvinnugreinarinnar í heild.  Auknar álögur af þessu tagi 
færa rekstrarumhverfi fyrirtækja í fjármála- og tryggingastarfsemi 
nær því sem aðrar greinar atvinnulífsins búa við og eru til þess 
fallnar að draga úr launahækkunum og halda aftur af nýráðningum.“

Tilgangur ríkisins með nýjum fjársýsluskatti og sérstökum 
bankaskatti er auðsær, ,,að draga úr launahækkunum og halda 
aftur af nýráðningum.“  Það er hreint með ólíkindum að þurfa að 
lesa og upplifa slíkan fjandskap gagnvart einni tiltekinni starfsstétt, 
alveg sérstaklega frá löggjafanum sem talar á hátíðarstundum um að 
efla og fjölga störfum kvenna.  Þeir alþingismenn sem samþykktu 
aukna skattheimtu á fjármálafyrirtæki og starfsmenn þeirra vita 
greinilega ekki að lengst af hafa konur skipað um og yfir 70% starfa 
við fjármálafyrirtækin.

Að lokum er rétt að lista hér upp skatta og gjöld sem áætlað er að 
íslensk fjármálafyrirtæki greiði til samfélagsins árið 2013:

Tekjutengdir skattar:
Tekjuskattur  12 milljarðar
Sérstakur tekjuskattur  4 milljarðar

Ótekjutengdir skattar:
Tryggingagjald  5,2 milljarðar
Bankaskattur  2 milljarðar
Fjársýsluskattur  4,5 milljarðar
Gjald til Fjármálaeftirlitsins  1,3 milljarður
Gjald til Umboðsmanns skuldara  1 milljarður
Samtals  30 milljarðar

Tekið skal fram að þessi áætlun er mjög varfærin, því líklega  verða 
tölurnar hærri, en bara ótekjutengdu skattarnir voru samtals 14,1 
milljarður árið 2012.

Samkvæmt áætlun í fjárlagafrumvarpi ársins 2014 mun 
bankaskatturinn hækka úr 2 milljörðum í 9 milljarða.  Þá verða 
ótekjutengdir skattar á starfandi fjármálafyrirtæki komnir í samtals 
23 milljarða.  Ef þessar áætlanir ríkisstjórnarinnar ganga eftir þá 
verða heildar skattar og gjöld íslenskra fjármálafyrirtækja hærri en 
greidd laun þessara sömu fyrirtækja árið 2014.  Það þarf engin önnur 
starfsstétt eða önnur fyrirtæki að búa við sambærileg starfsskilyrði! 

Friðbert Traustason, formaður SSF

SKATTUR Á BANKA FÆKKAR 
STÖRFUM

Auknar álögur af þessu tagi færa rekstrarumhverfi 
fyrirtækja í fjármála- og tryggingastarfsemi nær því 
sem aðrar greinar atvinnulífsins búa við og eru til 
þess fallnar að draga úr launahækkunum og halda 
aftur af nýráðningum.“
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Gleðileg jól
og farsælt komandi ár.

Þökkum ánægjulegt samstarf á árinu.

Starfsmenn og stjórn SSF

Sigríður Birgisdóttir hefur verið ráðin 
útibússtjóri Landsbankans á Höfn í Hornafirði 
og tók hún við stöðunni 1. desember. Sigríður 
lauk námi í Vottun fjármálaráðgjafa vorið 
2012 og á einnig að baki nám í viðskipta- og 
fjármálafræðum. 

„Sigríður hóf fyrst störf hjá Landsbankanum á Höfn í Hornafirði 
í janúar 1982. Hún hefur starfað þar nánast óslitið síðustu 25 ár 
og á þeim tíma tekið þátt í ýmsum sérverkefnum um allt land á 
vegum bankans. Sigríður er fædd 1962. Hún er gift Guðmundi 
Ólafssyni, trésmíðameistara og eiga þau þrjá uppkomna syni“ segir 
í tilkynningu bankans.

NÝR ÚTIBÚSSTJÓRI LANDSBANKANS

rafræna launasEðla
Þegar félagsmaður fær greiddan styrk úr sjóðum SSF er um leið sendur rafrænn launaseðill í netbanka viðkomandi.  
Það er gott að hafa í huga þegar spurningar vakna um greiðslurnar.  Bendum einnig á að best er að fylgjast með 
innborgunum í netbankanum.

virk starfsEndurhæfingarsjóður
Að SSF er aðili að VIRK starfsendurhæfingarsjóði og eiga félagsmenn SSF því möguleika á að nýta sér þjónustu 
sjóðsins. Sjá nánar á www.virk.is

minnum á
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mikilvægi trúnaðarmannanámskEiða fyrir trúnaðarmEnn Er 
umtalsvErt og Er lEitast við að vEra mEð fræðslu sEm gagnast fólki. 
Rósa Jennadóttir, umsjónarmaður sjóða og trúnaðarmannanámskeiða 
SSF, segir að ekki sé síður mikilvægt að námskeiðin skapi „vettvang 
fyrir trúnaðarmenn til að koma á framfæri því sem brennur á fólki, 
kynnast og ræða málin.“

Fyrri dag námskeiðsins var fjallað um samningatækni.  Elmar 
Hallgrímsson, ráðgjafi hjá Advance, hélt þar fyrirlestur og gerði 
það á mjög lifandi og skemmtilegan hátt.  Eftir fyrirlesturinn hófst 
hópavinna sem var gagnleg og afar skemmtileg að mati trúnaðarmanna.   

Seinni dagurinn fór í vinnu sem sneri að endurútgáfu handbókar 
trúnaðarmanna. Handbók trúnaðarmanna var síðast gefin út árið 1994 
og hefur í gegnum árin þjónað góðum tilgangi og gagnast starfsfólki 
og trúnaðarmönnum SSF vel en mikið af efni bókarinnar þarfnast 
uppfærslu og því hefur SSF ákveðið að endurútgefa handbókina.  
Það er mikilvægt að handbókin nýtist trúnaðarmönnum sem best og 
því eru engir betri til að aðstoða við þá vinnu en trúnaðarmennirnir 
sjálfir. Margar gagnlegar og góðar hugmyndir komu fram sem eiga 
eftir að nýtast við útgáfu bókarinnar. Áætlað er að bókin komi út á 
fyrstu mánuðum nýs árs. 

Að lokum voru umræður um komandi kjarasamningsviðræður 
og farið yfir hverjar megináherslur SSF ættu að vera við gerð nýrra 
kjarasamninga. Unnið var í vinnuhópum við það að forgangsraða og 
ræða áherslupunkta kjarasamningsviðræðanna.   

Samkvæmt könnunum SSF eru trúnaðarmenn SSF almennt ánægðir 
með trúnaðarmannanámskeiðin og telja námskeiðin koma að góðum 
notum fyrir þeirra störf.

TRÚNAÐARMANNANÁMSKEIÐ SSF
ssf hélt trúnaðarmannanámskEið iv dagana 17. og 18. októbEr sl. á hótEl Örk 
í hvEragErði. á námskEiðið mættu 29 af rEyndustu trúnaðarmÖnnum ssf

Elmar Hallgrímsson, ráðgjafi hjá Advance

Frá námskeiði í samningatækni. f.v. Ragnhildur, Jóhanna Kristín, Sigurlaug og Guðríður
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Kristín, Hulda, Þórný og Inga Olga, Anna, Daldís og Brynhildur

Lára, Guðmunda og Eva

Trúnaðarmenn SSF telja námskeiðin gagnleg fyrir störf sín og hafa ánægju af þeim

Trúnaðarmenn SSF f.v. Gumunda, Eva, Lára, Ingibjörg Helga, Hannes Jón og Vigdís



8

Eftir rútufErð frá skrifstofu ssf að nEthyl hófst 
formannafundurinn á fróðlEgu Erindi um Efnahagsmál sEm 
þorvarður tjÖrvi ólafsson, hagfræðingur á hagfræði- og 
pEningastEfnusviði sEðlabankans, flutti. Í lok erindisins var 
opnað fyrir umræður og fyrirspurnir.

Eyþór Eðvarðsson, stjórnendaþjálfari og ráðgjafi hjá 
Þekkingarmiðlun, flutti svo síðara erindi dagsins Að róa yfir 
Atlantshafið en í því erindi fjallaði Eyþór um hvernig ber að mæta 
áskorunum og breytingum en hann réri einmitt yfir Atlantshafið 
á árinu. Eyþór er einn af fjórum Íslendingum sem réru óstuddir 
frá Noregi til Íslands með viðkomu á Orkneyjum og Færeyjum. Á 
næsta ári, 2014, hyggst hópurinn ljúka róðrarferðinni með því að 
róa til Grænlands og þaðan til Kanada. Þessi sjóleið, þ.e. frá Noregi 
til Kanada með viðkomu á áðurtöldum stöðum, er ein sú erfiðasta 
sem hægt er að fara róandi og hafði engum tekist það ætlunarverk 
fyrr en Eyþór og félagar hans héldu af stað í leiðangurinn. Erindi 
Eyþórs var afar áhugavert og skemmtilegt að mati félagsmanna.

Deginum lauk svo á ánægjulegum hátíðarkvöldverði og 
skemmtilegri kvöldstund. Næsta dag var svo unnið í hópavinnu 
m.a. við að skerpa á áherslum nýrrar trúnaðarmannahandbókar og 
stefnan við gerð nýrra kjarasamninga mörkuð. 

undirbúningur kjarasamningsviðræðna
Í tengslum við gerð nýrra kjarasamninga fór Friðbert Traustason, 
formaður SSF, yfir viðræðuáætlunina og helstu áherslur SSF. 
Hann sagði forsendur núverandi kjarasamnings ekki hafa staðist 
og bæri þar helst að nefna verðbólgumarkmiðin. Hann sagði 
framkvæmdir upp á 200 milljarða ekki hafa staðist og þar af 
leiðandi ekki stöðuleikamarkmiðið. „Að öllu óbreyttu eru ekki 
forsendur til annars en að semja til skemmri tíma“ sagði Friðbert en 
hann telur óvissuna vera of mikla til að hægt sé að semja til lengri 
tíma. Hann gerði fastlaunasamninga að umtalsefni sínu sem hann 
telur mestu núverandi ógn kjaramála félagsmanna SSF en hann 
telur fastlaunasamningana vera „nútíma þrælahald“. Hann sagði 
fundargestum að beina því til félagsmanna að þeir leiti upplýsinga á 
skrifstofu SSF eða hjá trúnaðarmönnum SSF áður en skrifað er undir 
nýjan ráðningarsamning eða breytingasamning á ráðningarsamningi, 
sérstaklega ef um fastlaunasamning er að ræða. 

Að loknu erindi Friðberts var unnið í hópavinnu þar sem skerpt 
var á megin áherslum SSF við gerð nýrra kjarasamninga. 

Formannafundurinn þótti hafa heppnast vel. Góð mæting var frá 
aðildarfélögum SSF og uppbyggilegar umræður áttu sér stað um 
starfsemi SSF og áherslur.

FORMANNAFUNDUR SSF
formannafundur ssf var haldinn dagana 7. og 8. nóvEmbEr sl. á hótEl Örk í 
hvEragErði. formannafundir Eru haldnir tvisvar á ári En þar Er farið yfir stÖrf stjórnar 
ssf og starfið markað En formannafundirnir Eru Einnig kjÖrinn vEttvangur til að 
styrkja tEngslin milli aðildarfélaganna og stjórnar ssf. fundina sitja formEnn allra 
aðildarfélaganna, Eða varamEnn þEirra.

Fylgst grannt með þróun efnahagsmála.
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íbúð styrktarsjóðs
Íbúðin er ætluð félagsmönnun SSF og fjölskyldum þeirra, sem vegna alvarlegra veikinda þurfa að leita læknishjálpar 
á spítala og/eða þurfa að mæta á göngudeildir eða í endurhæfingu spítalanna. Sólarhringsgjald íbúðar er kr. 1.500. 
Innifalið er þrif, rúmföt og handklæði. Félagsmenn sem óska eftir að sækja um dvöl í íbúðinni vinsamlegast 
hafið samband við Hilmar Gylfason í síma 540-6100 eða með tölvupósti á netfangið hilmar(hjá)ssf.is.

að styrkir úr sjóðum ssf 
Eru framtalsskyldir á skattframtali

Athugið að greiðslur úr styrktarsjóði eru skattskyldar, en aðeins er tekin staðgreiðsla af sjúkradagpeningum, 
ekki almennum styrkjum svo skattur af þeim greiðist í álagningu næsta árs.  Hægt er að færa frádrátt á móti 
styrkjum úr Menntunarsjóði SSF.  

að Ekki Er hægt að fá EndurgrEiðslu vEgna 
rEikninga sEm Eru Eldri En 12 mánaða

minnum á

Þorvarður Tjörvi Ólafsson, hagfræðingur á hagfræði- og peningastefnusviði Seðlabankans, 
fór yfir þróun efnahagsmála fyrir og eftir hrun.

Ragnar Sigurðsson, ritstjóri SSF, og Hilmar Vilberg Gylfason, fjármálastjóri SSF, að 
loknum hádegisverði á Hótel Örk.
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trúnaðarmaðurinn Er tEngiliður starfsfólks og 
atvinnurEkandans. honum Er ætlað að auðvElda samskipti milli 
þEssara aðila, Enda á hann að Eiga grEiða lEið að upplýsingum. 
Það að vera trúnaðarmaður krefst mikillar ábyrgðar og er krefjandi 
starf en á sama tíma mjög gefandi og skemmtilegt. 

nokkur atriði til að hafa í huga
Á hverjum vinnustað, þar sem starfandi eru a.m.k. 5 félagsmenn, 
er starfsmönnum  heimilt að velja sér trúnaðarmenn SSF og 
starfsmannafélags fyrir þann vinnustað. Fjöldi þeirra er ákveðinn 
í samráði við SSF, hlutaðeigandi starfsmannafélag og viðkomandi 
fyrirtæki.

Trúnaðarmaður gætir þess að kjarasamningar séu haldnir og 
réttur starfsmanna sé í hvívetna virtur, einkum, vinnuvernd, öryggi, 
hollustuhættir og kjarasamningar. 

Trúnaðarmaður gerir sitt besta til að skapa og viðhalda góðri 
samvinnu innan fyrirtækisins og leitast við að leysa hugsanleg 
ágreiningsefni. Þegar ágreiningur rís um samningsbundin kjör 
starfsmanna, réttindi eða skyldur, koma kjörnir trúnaðarmenn 
starfsmanna fram fyrir hönd starfshópa og aðstoða einstaklinga 
eftir því sem óskað er af starfsmanni eða banka. 

Formaður starfsmannafélags, í samráði við stjórn þess og 
trúnaðarmannaráð, fylgist með og hefur tillögurétt um launabreytingar 

og framkvæmd kjarasamninga. Fulltrúar starfsmannafélags eiga rétt á 
að koma á fundi bankastjórnar til þess að ræða málefni starfsmanna.

Fundir bankastjórnar, mannauðsstjóra, starfsmannastjóra og 
fulltrúa starfsmanna, um almenn hagsmunamál starfsfólks, skulu 
haldnir þegar annar hvor aðili óskar.

Ef trúnaðarmaður getur ekki leyst úr ágreiningsmáli stendur hann 
ekki einn.  Hann fær stuðning frá samstarfsmönnum sínum og getur 
leitað til stjórnar starfsmannafélagsins og til SSF.

 
hvErt Er hlutvErk trúnaðarmannsins?

• Miðlar upplýsingum um félagstengd réttindi.
• Hefur formlegt umboð hópsins til að vera ráðgjafi og/eða 

milligöngumaður.
• Fylgist með málum sem geta haft áhrif á starf eða starfsumhverfi 

samstarfsmanna og gætir hagsmuna þeirra.
• Heldur góðu sambandi við starfsmenn og yfirmenn og ræðir 

við þá um sitt verksvið.
• Tekur með ýmsum hætti frumkvæði í málum sem geta stuðlað 

að því að viðhalda og efla liðsanda á vinnustað, svo sem með 
hvatningu og með því að koma í veg fyrir einelti.

• Er í hlutverki leiðsögumannsins – ratar í völundarhúsi 
kjarasamninga og þekkir leiðir til að finna svör ef vantar.

ÞINN MAÐUR 
Á RÉTTUM STAÐ
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lífEyrissjóðir landsins opnuðu nývErið aðgang að lífEyrisgáttinni, 
nýrri lEið sjóðfélaga til að fá á Einum stað upplýsingar um áunnin 
lífEyrisréttindi sín í samtryggingarsjóðum.

Í fréttatilkynningu frá Landssamtökum lífeyrissjóða segir að 
sjóðfélagar fái aðgang að Lífeyrisgáttinni á heimasíðum lífeyrissjóðanna 
og nota þar sama aðgangsorð og gildir fyrir sjóðfélagavefi. 

„Algengt er að fólk eigi réttindi í mörgum lífeyrissjóðum, til 

dæmis frá þeim tíma þegar það vann með námi hér og þar. Aðrir 
hafa skipt oft um starf á ferlinum og skipt þá gjarnan um lífeyrissjóð 
í leiðinni. Hingað til hafa sjóðfélagar fengið send yfirlit um hvar þeir 
eiga lífeyrisréttindi en orðið að sækja sjálfir upplýsingar um hver 
þau réttindi nákvæmlega eru frá fyrri tíð. Nú opnast þeim greið leið 
með Lífeyrisgáttinni að þessum upplýsingum“ segir í tilkynningu 
landssamtakanna.

ALLAR UPPLÝSINGAR UM ÖLL 
LÍFEYRISRÉTTINDI Á EINUM STAÐ 

til hvErs þarf trúnaðarmann?
• Hann gætir þess að kjarasamningar séu haldnir og réttur 

starfsmanna sé virtur.  
• Hann hefur þekkingu á túlkun kjarasamninga, og veit hvert þarf 

að snúa sér til þess að fá úrlausn. 
• Hann er kjörinn til þess að aðstoða þegar ágreiningur rís um 

samningsbundin kjör starfsmanna, hvort sem óskað er af 
starfsmanni eða yfirmanni. 

• Eins og kunnugt er getur verið erfitt að biðja um leiðréttingu á 
eigin málum. Látið trúnaðarmanninn vita af vandamálum ykkar 
og hann hjálpar ykkur að fá úrlausn. 

• Ef starfsmaður er kallaður til fundar við yfirmann og 
starfsmaðurinn má ætla að fundarefnið snerti störf eða kjör 
hans með einhverjum hætti, hvort sem um er að ræða ráðningar- 
eða kjarasamningsbundin kjör eða réttindi skv. lögum og 
reglugerðum, þá er honum heimilt að hafa trúnaðarmann með 
sér á þann fund.

• Mikilvægt er að gagnkvæmt traust og trúnaður ríki.

SSF minnir á að kosningar trúnaðarmanna fara fram dagana 12.-13. 
febrúar 2014. Nánar verður hægt að fylgjast með framboðsreglum, 
kjöri og atkvæðagreiðslu á vef samtakanna, www.ssf.is

Skrifstofa SSF

http://www.ssf.is
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að koma í vEg fyrir kulnun
„Margir ætla sér að vera bestir í öllu. Þeir ætla sér að ná langt 
í starfi, sitja í stjórn foreldrafélagsins í skóla barnanna og vera 
knattspyrnuþjálfarar. Hjá sumum er starfið mikilvægast, sama hvað 
það kostar, og öll þeirra orka fer í það. Óraunhæfar kröfur um að 
alltaf sé hægt að ná í mann leiða til stóraukins vinnuálags. Þegar svo 
á að eyða tíma með fjölskyldunni þá hefur maður ekki orku í það“ 
segir sálfræðingurinn Nils Erling Haugen. Hann er einnig menntaður 
hagfræðingur frá NKSH og BI og hefur 10 ára stjórnunarreynslu. 
Hann heldur meðal annars námskeið um það hvernig megi koma í 
veg fyrir stress og kulnun í starfi, og hann hefur séð hvaða afleiðingar 
það getur haft að ná ekki stjórn á ástandinu.  

„Sé maður undir miklu álagi í langan tíma og hlustar ekki á 
líkamann þá lendir maður á endanum á vegg og það getur tekið 
langan tíma að jafna sig“ segir Haugen. 

dragðu mÖrkin 
Lykillinn að því að forðast of mikið vinnuálag er að draga mörkin. 
Fólk svarar ótrúlega fljótt í símann ef hann hringir, eða svarar 
tölvupósti, jafnvel þó það sé í miðju samtali. En það ætti ekki 
að þykja sjálfsagt að fólk hætti því sem það er að gera til þess að 
svara í símann. Ef fólk kynni betur að draga mörkin þá væri hálfur 
sigur unnin, segir Haugen, sem heldur daglega námskeið um það 
hvernig maður nær aftur stjórn á eigin lífi. „Þátttakendur læra 
hvaða undirliggjandi sálfræðilegu þættir það eru sem hindra þá í 
að draga mörkin. Tilgangurinn er að læra að segja nei án þess að fá 
samviskubit eða finna til sektarkenndar.“

„Á þennan hátt hugsar maður vel um sjálfan sig og skapar þannig 
aðstæður sem bæði maður sjálfur og vinnuveitandi græða á. Það 
er eitthvað sem bæði starfsmenn og vinnuveitendur ættu að vilja. 
Þegar stjórnendur og starfsmenn læra um þetta saman er auðveldara 
að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða og komast að samkomulagi um 
hvers má ætlast til hvert af öðru“ segir Haugen. 

samanlagt álag 
Það er samanlagt álag í vinnu og einkalífi sem er afgerandi. Ef 
einkalífið er í uppnámi höndlar maður minna vinnuálag. 

„En það er öruggt að væntingar um að maður sé til reiðu allan 
sólarhringinn hafa áhrif og gera mann veikari fyrir. Oft er skilafrestur 
á verkefnum stuttur, til að mynda á maður helst að svara tölvupóstum 
um leið og þeir berast. Tilboð skulu út svo hratt sem auðið er og 
fólk finnur fyrir mikilli pressu. Þegar þetta bætist við annað álag sem 
fylgir því að vera til þá getur það einfaldlega orðið of mikið“ segir 
Haugen, og leggur áherslu á að ekki sé einungis um að ræða kröfur 
frá vinnuveitanda og öðrum fjölskyldumeðlimum. 

 „Oft snýst þetta að stóru leyti um kröfur sem við gerum til 
okkar sjálfra,“ segir hann. „Streita og kulnun í starfi eru oft 
tengd persónueiginleikum viðkomandi aðila. Oft er um að ræða 
samviskusama já-fólkið sem hefur í gegnum lífið lagt sig fram við að 
þóknast öðrum, á kostnað eigin þarfa. Erfiðleikar við að draga mörkin 
er ekki eitthvað sem skyndilega gerir vart við sig við 35 ára aldur.“ 

á Eigin ábyrgð
Sálfræðingurinn leggur þá ábyrgð á herðar hvers starfsmanns að 
draga mörkin. 

 „Maður verður að segja frá. Þú getur ekki gert ráð fyrir því að 
vinnuveitandi þinn sé skyggn. Það er mjög persónubundið hversu 
mikið við þolum án þess að hlutirnir fari úr böndunum. Það verður 
þú að þekkja sjálfur. Svo verðum við að vona að þegar vinnuveitendur 
tala um mikilvægi starfsmannasamtala og hreinskilni í samkiptum, 
þá sé það ekki bara fagurgali í hátíðarræðum, heldur meini þeir það 
sem þeir segja“ segir Haugen og bendir á að margir leggi jafnvel 
harðar að sér en þörf krefur. 

Hann bætir því við að margir viti ekki til hvers er ætlast af þeim. 
Þeir hafa hreint út sagt ekki spurt vinnuveitandann að því. Svo eru 
þeir hræddir um að gera ekki nóg, en í raun og veru gera þeir meira en 
til er ætlast. „Ræddu við yfirmann þinn og fáðu það á hreint til hvers 
er ætlast af þér, í sameiningu getið þið fækkað á verkefnalistanum 
þannig að álagið sé ásættanlegt“, segir Haugen.  

STÝRÐU 
TÍMANUM
Við Verðum fyrir þrýstingi úr öllum áttum. tímahrak er hinn kaldi Veruleiki okkar margra og 
leiðir það til aukinnar streitu. til að losna undan greipum tímahraksins Verðum Við sjálf að 
setja mörkin. ef Við gerum það ekki getur það haft alVarlegar afleiðingar í för með sér.
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ráð til að draga mÖrkin 
Að draga mörkin er eitt af því mikilvægasta sem þú getur gert til að vernda sjálfan þig gegn of miklu vinnuálagi. 
Það ætti því að vera eðlilegt að segja nei, bæði þín vegna og vinnuveitandans. Það geta margar ástæður legið 
að baki því að þú hikar við að draga mörkin og því er mikilvægt að komast að því hver ástæðan er. Eru það 
tilfinningaleg viðbrögð þess sem þú segir nei við sem þú óttast? Óttastu kannski að sá sem þú segir nei við verði 
reiður eða sár? Ef sú er raunin verður þú að venja þig við að taka slíkum viðbrögðum. Ef það er óttinn við eigið 
samviskubit eða sektarkennd sem gerir það að verkum að þú veigrar þér við að draga mörkin, þá er oftast um að 
ræða falskt samviskubit og þú verður að læra að greina það frá alvöru samviskubiti. 

Ef það er óttinn við að standa þig ekki sem heldur aftur af þér, þá verður þú að fá það á hreint til hvers er 
krafist af þér. 

Er það óttinn við afleiðingar þess að segja nei sem stoppar þig? Það bendir til þess að þú óttist að á þig verði 
litið sem ósamvinnuþýðan eða sjálfselskan ásamt því að þú óttast að það að segja nei geti heft starfsframa þinn, 
leitt til neikvæðs umtals eða höfnunar. Þá verður þú að meta hvort þessir hlutir séu þess virði að taka skellinn 
sem fylgir of miklu vinnuálagi. Það er sjaldgæft að þeir sem hafa kulnað í starfi líti til baka til þess tíma sem þeir 
unnu alltof mikið og hugsi með sér að það hafi verið þess virði. 

Minntu sjálfan þig á að í hvert skipti sem þú tekur að þér verkefni þá ertu að sleppa því að gera eitthvað annað. 
Ekki láta ýta þér út í ný verkefni án þess að fá tíma til að íhuga hvaða verkefnum þú þarft að sleppa í staðinn. 
Ef þörf krefur geturðu beðið yfirmann þinn um aðstoð við að velja hvaða verkefni er rétt að sleppa. Þegar allt 
kemur til alls er þekking á eigin tilfinningum besta leiðin til að læra að segja stopp áður en svo mikils er krafist 
af þér að það gæti leitt til kulnunar í starfi.

Þessi grein er þýðing á grein sem birtist í Finans Fokus sem norska samband starfsmanna fjármálafyrirtækja gefur út. Greinin kom út í 
júníblaði Finans Fokus, 2013.  Hólmar Örn Finnson þýddi. 

mEnntunarsjóður ssf
Markmið menntunarsjóðsins er að efla félagsmenn í starfi, 
gera þá að betri starfsmönnum og samkeppnishæfari á 
vinnumarkaði. Einnig skal sjóðurinn styrkja nám sem 
eflir félagsmenn til þátttöku í félagsstarfi 

Umsóknarfrestur fyrir nám á sumar- eða haustönn 
er til 15. janúar ár hvert en til 15. júní vegan vorannar. 

Allar nánari upplýsingar og rafrænt umsóknarform 
era ð finna á heimasíðu félagsins, www.ssf.is.
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starfsmannafélag íslandsbanka, sí, Er hagsmuna- og kjarafélag starfsmanna sEm stuðlar að góðu vinnuumhvErfi og jafnræði. Í 
samstarfi við SSF vinnur félagið að kjaramálum og réttindum starfsmanna. Formaður félagsins kemur að viðameiri skipulagsbreytingum 
sem varða starfsmenn svo sem uppsögnum og aðstoðar við úrlausn erfiðra mála er varða samskipti, veikindi og starfslok. SÍ á einnig tvo 
kjörna fulltrúa í stjórn SSF, formaður SÍ, Anna Karen Hauksdóttir gegnir starfi varaformanns SSF og gjaldkeri SÍ, Oddur Sigurðsson er 
meðstjórnandi í SSF. 

Starfandi innan SÍ eru áhugamannaklúbbar og er starfsemi 
klúbba niðurgreidd að hluta af SÍ en ýmist er innheimt félagsgjald 
eða þátttökugjald. Opið er fyrir alla félagsmenn og í sumum 
tilvikum fjölskyldur þeirra. Dæmi um klúbbastarf:

Golfklúbbur Starfsmannafélags Íslandsbanka, GOSÍGOSÍ, 
hefur verið starfandi í fjögur ár. Starfsemi Golfklúbbsins hefur 
fest sig í sessi í félagslífi bankans með reglulegum golfmótum og 
öðrum uppákomum. Allir starfsmenn Íslandsbanka sem greiða 
félagsgjöld í SÍ eru velkomnir í klúbbinn og geta þeir boðið 
mökum sínum og börnum undir 20 ára aldri aðild með sér. 

Félagsaðild er tvennskonar, annarsvegar er það GSÍ aðild í gegn 
um Golfklúbb Selfoss og hinsvegar aðild fyrir þá sem eru þegar 
í GSÍ í gegnum sína heimaklúbba. Með því að bjóða GSÍ aðild 
hefur golfstarfið eflst mikið og klúbbfélagar taka virkan þátt í 
félagsstarfi og fylgjast spenntir með sinni forgjöf á www.golf.is  
Mikill golfáhugi er innan bankans og er GOSÍ klúbburinn með 
samninga við fjölda golfvalla sem félagsmenn geta spilað á gegn 
vægu gjaldi. Þá hefur klúbburinn milligöngu  um golfnámskeið 
að vetri.

golfmót gosí
GOSÍ stendur fyrir 3 – 4 golfmótum yfir sumartímann og 
einnig bikarkeppni GOSÍ sem er mótaröð. Bikarkeppnin 
stendur allt sumarið og er keppt í nokkrum riðlum. Liðin 
samanstanda að af minnsta kosti tveimur og hámark fjórum 
klúbbfélögum og þurfa þeir að vera meðlimir i GOSÍ. 
Það lið sem stendur uppi sem sigurvegari fær nafnbótina 
Bikarmeistari GOSÍ.

Sumarmótin eru fjölbreytt og skemmtileg. Við byrjum árið 
jafnan á Texas Scramble móti þar sem óvanir sem vanir eru 
hvattir til að taka þátt. Svo koma tvö 18 holu mót þar sem keppt 
er í punktakeppni og fæstum höggum án forgjafar. Þessi mót 
eru opin öllum starfsmönnum Íslandsbanka ásamt mökum. 

gÖnguklúbbur sí
Síðastliðið ár var mjög fjölbreytt hjá Gönguklúbbi SÍ og mikið lagt uppúr því að höfða til sem flestra. Gengið var bæði á fjöll og um 
láglendi. Einnig var komið á fót útibúaáskorun síðastliðið haust hjá Hildi Gunnarsdóttur útibússtjóra á Seltjarnarnesi, gengið var um 

Vesturbæ og Seltjarnarnes með leiðsögumanni. Seltjarnarnesið skoraði í framhaldinu á 
Selfoss sem bauð í vorgöngu frá Stokkseyri að Eyrarbakka þar sem hópurinn endaði í 
Humarsúpu á Rauða húsinu. Mætingin var mjög góð en rúmlega hundrað manns tóku 
þátt. Reykjanesbær tók svo áskorun frá Selfossi  og bauð upp á fallega haustgöngu um 
Stapagötu, gamla þjóðleið frá Vogum að Njarðvík og að sjálfsögðu var endað í heitri kjötsúpu 
í Stapanum. Nú liggur boltinn hjá útibúinu á Akranesi sem mun skipuleggja næstu göngu.  
Síðastliðinn vetur var boðið uppá sérkjör fyrir starfsmenn í 10.000 metra áskorun Fjallafélagsins 
sem endaði með göngum á Hvannadalshnúk og Hrútsfjallstinda undir styrkri forystu Haraldar 
Arnar Haraldssonar. Við eigum von á að endurtaka þann leik aftur í vetur. 

FJÖLBREYTT STARF STARFSMANNA- 
FÉLAGS ÍSLANDSBANKA

Golfmót Íslandsbanka Leirunni

Gönguklúbbur í Laugavegsgöngu á leiðinni frá Emstrum

http://www.golf.is
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Síðustu helgina í júní gekk um 30 manna hópur Laugaveginn frá Landmannalaugum að Þórsmörk. Ferðin heppnaðist einstaklega 
vel og hefur verið ákveðið að bjóða aftur uppá svipaða ferð á næsta ári þar sem færri komust að en vildu.  Í haust voru líka gengnar tvær 
gamlar þjóðleiðir, Síldarmannagötur frá Hvalfirði að Skorradal í september og Selvogsgatan í október. 

matarklúbbur sí
Matarklúbburinn er með fjölmennari klúbbum Starfsmannafélags Íslandsbanka og stendur fyrir ýmsum 
námskeiðum í matargerð á borð við grillnámskeið á vormánuðum, sushi námskeiðum sem alltaf eru 
vinsæl, jólakonfektnámskeið og ekki má gleyma árlegu sælkera matarboði þar sem færri komast að en vilja.

handavinnuklúbbur sí
Handavinnuklúbburinn er elsti starfandi klúbbur bankans. Klúbburinn byrjaði upphaflega sem 
bútasaumsklúbbur en hefur þróast út í allskonar handavinnu. Klúbbsfélagar mæta einu sinni í mánuði 
eftir vinnu og sitja við fram yfir kvöldmat. Eftirlaunaþegar hafa haft kost á að mæta og hefur klúbburinn 
notið góðs af reynslu þeirra í handavinnu.

sjósundsklúbbur sí
Ofurhugar mæta einu sinni til tvisvar í mánuði í Nauthólsvík og 
stinga sér til sunds, hvernig sem viðrar. Klúbburinn hefur verið ötull 
við að kynna starfsmönnum kosti sjósunds og hvetja til þátttöku. 

vEiðiklúbbur sí
Markmiðið með klúbbnum er að efla veiðisportið innan bankans, 
tengja saman alla þá fjölmörgu starfsmenn sem hafa áhuga á veiði 
og síðast en ekki síst að bjóða góð tilboð sem nýtast veiðimönnum 
og fjölskyldum þeirra.  Allir starfsmenn sem greiða félagsgjöld í SÍ 
eru velkomnir í klúbbinn og er félagsgjald ekkert. 

huglEiðsluklúbbur  sí
Hugleiðsluhópur Íslandsbanka hittist hálfsmánaðarlega. Hópurinn hefur fengið myndlistarmanninn Tolla til liðs við sig sem leiðbeinanda 
en hann hefur á liðnum árum  kynnt hugleiðsluaðferðir og íhugun fyrir smærri og stærri hópum.

annað félagsstarf
Félagsstarf SÍ er fjölskylduvænt og niðurgreitt af félaginu. Með því að hafa öflugt félagslíf er aukið á samheldni, vellíðan og vinnugleði. 
Þeir viðburðir sem félagið stendur fyrir í samvinnu við Íslandsbanka er m. a. árshátíðin sem er stærsti viðburður innan bankans. 

Síðustu ár hefur Stefnumótunarfundur verið haldinn sama dag og árshátíð og hefur það gefist vel. Aðrir viðburðir eru Fjölskyldudagur, 
Fjölskyldubingó í Vinabæ um jól og páska, Jólaball á Broadway fyrir alla fjölskylduna, Keilumót, Skautadagur og fleira. Félagsstarf 
eftirlaunaþega SÍ er einnig starfrækt á ári hverju, eftirlaunaþegar hafa aðgengi að orlofshúsum og farið er í dagsferð einu sinni á ári í 
samstarfi við Mannauðssvið.

Starfsmenn eiga ekki allir möguleika á því að mæta á viðburði SÍ vegna fjarlægðar frá höfuðborginni en þá hafa skemmtinefndir útibúa á 
landsbyggðinni verið duglegar við að taka sig saman og halda svipaða viðburði í sínu útibúi 
og fengið viðburðinn niðurgreiddan af SÍ eins og þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Þar 
má meðal annars nefna bingó, skautadag og jólaball.

SÍ hefur yfir að ráða 20 sumarhúsum og íbúðum á víð og dreif um landið. 14 eru á 
Suðurlandi, 4 á Norðurlandi, 1 á Austurlandi og 1 á Vestfjörðum. Hafa starfsmenn nýtt 
sér þessi hús vel.

Handavinnuklúbburinn að störfum

Ofurhugar sjósundsklúbbsins að búa sig undir sund í Nauthólsvík
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VINNA LAUNALAUST 
15 VIRKA DAGA Á ÁRI

starfsmenn fjármálafyrirtæka Vinna að 
meðaltali 15 Virka daga á ári án launa. 
þetta sýna niðurstöður könnunar 
Viðskiptaháskólans Bi, sem framkVæmd Var 
fyrir finansfoBundet. starfsmenn hefðu 
átt að fá greidda yfirVinnu fyrir hina földu 
Vinnu.
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Það er orðið algengt að starfsmenn fái afhenta snjallsíma og fartölvur 
frá vinnuveitanda sínum, sem í staðinn ætlast til þess að alltaf sé hægt 
að ná í viðkomandi starfsmann. Þetta veitir starfsmanninum aukinn 
sveigjanleika að því er varðar starfstilhögun, en skilin milli vinnu og 
frítíma verða að sama skapi óljósari. Samtök norskra starfsmanna 
fjármálafyrirtækja hafa gert ráð fyrir því að falin vinna eigi sér stað 
innan fjármálafyrirtækja, án þess að hafa búið yfir upplýsingum um 
mögulegt umfang hennar.

brautryðjandastarf viðskiptaháskólans bi
Viðskiptaháskólanum BI var falið það verkefni að framkvæma stóra 
könnun á umfangi falinnar vinnu. BI unnu brautryðjandstarf á 
þessu sviði, en viðlíka könnun hefur ekki verið framkvæmd áður.

„Niðurstöðurnar staðfestu grunsemdir okkar, en umfang falinnar 
yfirvinnu í okkar starfsgrein var meira en við töldum“ segir Pål Adrian 
Hellman, formaður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja í Noregi. 

Markmiðið með könnuninni var að auka þekkingu á falinni 
vinnu. Norsku samtökin búast við því að stjórnendur fyrirtækja 
taki niðurstöðum könnurinnar af fullri alvöru og bregðist við þeim 
í samstarfi við fulltrúa stéttarfélagsins. Markmiðið hljóti að vera að 
lágmarka umfang falinnar vinnu innan hvers fyrirtækis fyrir sig.

 
hvErs vEgna sinna mEnn falinni vinnu?
Skýrslan sýnir að starfsmenn eru líklegri til að sinna falinni vinnu 
vegna ákveðinna aðstæðna svo sem þegar þeir upplifa starfsóöryggi, 
vegna innri hvata, vegna krafna um að bæta við sig menntun eða 
vegna sveigjanleika í starfi, það er hvar og hvenær starfinu er sinnt. 

Margir starfsmenn upplifa óvissu um hvað framtíðin kann að 
bera í skauti sér. Það er eðlilegt í því ástandi sem nú ríkir þar sem 
endurskipulagningar og uppsagnir eru tíðar. Starfsmenn vinna 
meira ef þeir hafa áhyggjur af því að missa vinnuna, það á líka við 
um falda vinnu. 

Könnunin leiddi þó einnig í ljós jákvæðar niðurstöður til að 
mynda að því er varðar þá innri hvatningu sem margir meðlima 
norsku samtakanna greindu frá. Rannsóknin sýndi fram á að innri 
hvatning leiðir til þess að starfsmenn sinntu meiri vinnu en krafist 
var af þeim. Innri hvatning er tilkomin vegna ánægju af því að sinna 
starfinu en ekki vegna launa. 

Um það bil helmingur aðspurðra svaraði því til að nokkrum 
sinnum í mánuði eða oftar ættu þeir erfitt með að mæta þeim 
kröfum sem gerðar eru um vinnuframlag án þess að vinna meira 
en þeir fengu greitt fyrir. 

Það er ekki óeðlilegt að ætla að nýjir starfsmenn sinni meiri 
falinni vinnu en þeir sem hafa starfað lengur innan fyrirtækisins en 
könnunin sýndi hins vegar ekki fram á samhengi milli starfsaldurs 
og fjölda falinna vinnustunda. 

kEmur ssf Ekki á óvart
”Könnunin kemur mér ekki á óvart” segir Friðbert Traustason, formaður 
SSF. ”Ég held að umfang falinnar vinnu sé jafnvel meira hjá þessum 
sömu hópum hér á landi. Mikið af vinnunni er örugglega unnin af 
einskærum áhuga starfsmanna á starfi sínu og framþróun fyrirtækisins.” 
Friðbert segir nauðsynlegt að kanna þessi mál betur hér á landi og 
hefur SSF leitað til Ástu Snorradóttur, starfsmanns rannsókna – 
og heilbrigðisdeildar Vinnueftirlitsins. Ásta hefur verið að starfa 
undanfarin misseri fyrir SSF m.a. við gerð kannana og úrvinnslu 
um líðan starfsmanna, vinnuálag, starfsánægju o. fl.

augljóst samhEngi 
Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að falin vinna hafi 
neikvæðar afleiðingar fyrir bæði starfsmenn og atvinnuveitendur. 
Falin vinna leiðir til kulnunar í starfi, árekstra á vinnustað og innan 
fjölskyldunnar og starfsleiða. 

Samhengi milli falinnar vinnu og kulnunar er augljóst. Falin 
vinna leiðir til þess að starfsmenn fyllast þreytu og vonleysi og 
verða uppgefnir. Einbeitingarleysi gerir einnig vart við sig, sem 
hefur í för með sér neikvæðar afleiðingar bæði fyrir starfsmenn og 
vinnuveitendur. 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar eru það sölufulltrúar, 
forritarar og fyrirtækjaráðgjafar sem sinna mestri falinni vinnu, 
almennt skrifstofufólk gerir það hins vegar í minna mæli.

Athygli vekur að samkvæmt könnuninni telja karlar sig sinna meiri 
falinni vinnu en konur. En ef litið er til þeirrar viku, þegar falin 
vinna var mæld í tengslum við könnunina, kemur hins vegar í ljós að 
ekki er markverður munur milli karla og kvenna í þessu sambandi. 

fróðlEgt fyrir alla
Rannsóknarniðurstöðurnar eru áhugaverðar fyrir stóran hluta 
atvinnulífsins, ekki bara fjármálafyrirtækin. 

„Við teljum að falin vinna fari einnig fram innan annarra 
atvinnugreina í þekkingariðnaðinum. Því eru skilaboð okkar til 
annarra skýr, aflið ykkur þekkingar. Ný ríkisstjórn hefur lýst því yfir 
að hún ætli sér að slaka á vinnulöggjöfinni og stuðla að því að óslitinn 
vinnudagur verði meginreglan í atvinnulífinu. Í því sambandi er 
þekking á falinni vinnu, sem byggð er á rannsóknum, afar mikilvægt 
innlegg í umræðuna“ segir formaður norsku samtakanna. 

um kÖnnunina
Það telst falin vinna þegar starfsmaður notar tíma sinn í þágu 
atvinnuveitanda án þess að fá greitt fyrir það yfirvinnukaup eða fá 
að taka út frí í stað unninna stunda. Falin vinna getur falist í því að 
svara vinnutengdum símtölum eða tölvupóstum utan vinnutíma. 

kÖnnunin var sEnd í tÖlvupósti til 
23.000 starfsmanna fjámálafyrirtækja og 
tryggingarfélaga. 

• Í fyrri hluta könnunarinnar var spurt hversu margar klukkustundir 
viðkomandi hefði eytt í falda vinnu í síðastliðinni viku. 

• Í seinni hlutanum var spurt hversu margar klukkustundir 
viðkomandi taldi sig hafa eytt í falda vinnu á síðastliðnu ári.

• 6.571 svör bárust við fyrri hluta og 4.528 við seinni hlutanum. 
• 97,6% svarenda voru fastráðnir.
• 68.3% störfuðu fyrir fjármálafyrirtæki og 24,5% fyrir 

tryggingafélög.
• 11,4% voru í stjórnendastöðu,
• Meðalaldur svarenda var 48,4 ár.

Það telst falin vinna þegar starfsmaður notar tíma 
sinn í þágu atvinnuveitanda án þess að fá greitt 
fyrir það yfirvinnukaup eða fá að taka út frí í stað 
unninna stunda. Falin vinna getur falist í því að 
svara vinnutengdum símtölum eða tölvupóstum utan 
vinnutíma. 
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mEgin niðurstÖður kÖnnunarinnar 
• Umfang falinnar vinnu er mest meðal ungra karlmanna, 

starfsmanna efri hluta launaþrepanna og þeirra sem hafa mesta 
menntun.

• Umfang falinnar vinnu eykst í takt við starfsóöryggi, innri hvata, 
kröfur um viðbótar menntun og sveigjanleika í starfi (með tilliti 
til þess hvar og hvenær starfsmenn sinna starfi sínu)

• Starfsmenn sinna falinni vinnu vegna þess að þeir kjósa að gera 
það (innri hvati) eða vegna utanaðkomandi pressu (þegar þeir 
upplifa starfsóöryggi og kröfur um að bæta við sig menntun)

• Það er skýrt samhengi á milli falinnar vinnu og neikvæðra 
afleiðinga bæði fyrir starfsmenn og vinnuveitendur: Kulnun, 
árekstar á vinnustað og innan fjölskyldunnar og starfsleiði. 

• Samhengi milli falinnar vinnu og starfsleiða er mest hjá þeim 
starfsmönnum sem finnst vinnuveitandi ekki standa við loforð 
um sanngjörn laun og fríðindi.

• Sveigjanleiki hefur áhrif á neikvæðar afleiðingar falinnar vinnu: 
Ef starfsmönnum er frjálst að velja hvar og hvenær þeir sinna 
störfum sínum verða neikvæðar afleiðingar falinnar vinnu minni.

• Starfsmenn fjármálafyrirtækja sinna ívið meiri falinni vinnu en 
starfsmenn tryggingafélaga

• Söluráðgjafar sinna falinni vinnu mest en almennir 
skrifstofustarfsmenn minnst.

Þessi grein, að undanskyldum kaflanum um SSF, er þýðing á 
grein sem birtist í Finans Fokus sem norska samband starfsmanna 

fjármálafyrirtækja gefur út. Greinin kom út í 3. tbl. Finans Fokus, 
júlí 2013. Hólmar Örn Finnson þýddi. 

launarEiknivél 
fyrir félagsmEnn 
Á heimasíðu SSF er nú hægt að skoða laun 
í fjármálafyrirtækjum, skv. launakönnunum 
SSF, miðað við tilteknar forsendur. 
Launareiknivélin er aðgengileg og auðveld 
í notkun og gagnast félagsmönnum SSF 
í að bera saman laun sín við meðaltal 
launagreiðslna fjármálafyrirtækja skv. 
fyrrgreindri könnun.

BYOD þýðir í stuttu máli að starfsmenn fyrirtækja taka 
með sér og nota sinn eigin vélabúnað í formi snjallsíma, 
fartölva og spjaldtölva á vinnustaðinn. 
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bring your own dEvicE, byod, Er stEfna sEm má rEkja aftur 
til ársins 2009. BYOD þýðir í stuttu máli að starfsmenn fyrirtækja 
taka með sér og nota sinn eigin vélbúnað í formi snjallsíma, fartölva 
og spjaldtölva á vinnustaðinn. 

Segja má að BYOD hafi fyrst hafist fyrir alvöru þegar Apple 
kynnti sinn fyrsta iPhone og síðar iPad. Google og Microsoft hafa 
einnig lagt sitt á vogaskálarnar til BYOD-þróunarinnar en Apple 
og snjallsíminn þeirra, iPhone, hafa haft sérstaklega mikla þýðingu 
fyrir BYOD.

hvErs vEgna byod?
Tæknin er í hraðri þróun og við erum stödd í miðri byltingu þegar 
kemur að því hvernig við nýtum hana. Þegar við sem einstaklingar 
tökumst á við notkun nýrrar tækni, hrífumst við af henni, tileinkum 
okkur kosti hennar og viljum gjarnan geta tekið hana með okkur 
í vinnuna. Einstaklingsframtak við nýtingu nýrrar tækni ásamt 

aukinni notkun fyrirtækja á svokallaðri skýjaþjónustu hefur auðveldað 
innleiðingu BYOD. Fyrirtæki með góða tæknilega innviði geta þannig 
boðið starfsmönnum sínum upp á BYOD-lausnir, þar sem starfsmenn 
nýta sín eigin tæki til að tengjast fjölbreyttri þjónustu á netinu. Í 
dag notafæra 71 prósent alþjóðlegra upplýsingatæknifyrirtækja 
sér BYOD að einhverju leyti, samkvæmt niðurstöðum könnunar 
Pinterest.com, sem náði til 600 fyrirtækja. Í Noregi heimila sex af 
hverjum tíu fyrirtækjum starfsmönnum að nota sín eigin tæki við 
vinnu, svo sem farsíma og spjaldtölvur, samkvæmt könnun sem 
framkvæmd var af Avanade. 

ÞITT EIGIÐ VINNUTÆKI
SNJALLSÍMAR, FARTÖLVUR, SPJALDTÖLVUR, ÖPP OG SAMFÉLAGSMIÐLAR 
HAFA GJÖRBREYTT HREYFANLEIKA, AÐGENGI OG NEYTENDAVENJUM TIL 
HINS BETRA. BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) ER NÝJASTA STEFNAN 

BYOD þýðir í stuttu máli að starfsmenn fyrirtækja taka 
með sér og nota sinn eigin vélabúnað í formi snjallsíma, 
fartölva og spjaldtölva á vinnustaðinn. 

Í Noregi heimila sex af hverjum tíu fyrirtækjum 
starfsmönnum að nota sín eigin tæki við vinnu, svo 
sem farsíma og spjaldtölvur, samkvæmt könnun sem 
framkvæmd var af Avanade. 
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Algengast er að tengja snjallsíma við vinnunetfangið til að geta lesið 
tölvupóst í símanum. Fartölvur og spjaldtölvur eru einnig tengdar 
en ekki eru öll fyrirtæki sem heimila tenginu við þann búnað. Sum 
fyrirtæki hafa bannað það algjörlega á meðan önnur hafa heimilað 
slíkar tengingar. 

Ein helsta áskorun tölvudeilda er hvernig eigi að þjónusta notendur 
þegar kemur að þeirra eigin tækjum. Tölvubúnaður sem starfsmenn 
óska eftir að nýta í starfi er af ýmsum toga og sífellt koma nýjar 
útgáfur á sjónarsviðið. Því getur það reynst flókið fyrir tölvudeildir 
fyrirtækja að finna út úr því hvort vandamál sem upp koma liggi 
í einkabúnaði starfsmanns eða tölvukerfi fyrirtækisins. Það er því 
krefjandi og tímafrekt fyrir tölvudeildir að bjóða upp á þjónustu á 
borð við BYOD.

Öryggisáhætta
Hvernig eru öryggismálin í kringum BYOD? Samskipti fyrirtækja 
fara í síauknum mæli fram á rafrænan hátt og viðkvæmar upplýsingar 
eru æ oftar vistaðar í tölvuskýjum. BYOD-búnaður án nægjanlegra 
öryggisráðstafanna sem gleymist á ferðalagi eða er stolið getur haft 
í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir fyrirækið og leitt til þess að 
viðkvæmar upplýsingar komast í rangar hendur. Það er ómögulegt 
fyrir fyrirtæki að tryggja að starfsmenn nýti sér örugga innskráningu 
í eigin smartsíma, spjaldtölvur og fartölvur. Að mati Gartner Inc., 
sem er leiðandi tækniráðgjafarfyrirtæki á heimsvísu, getur verið hætta 
á að notendur sæki sér skaðleg öpp eða fari á netsíður sem geta nýtt 
sér öryggisveilur til að koma fyrir skaðlegum hugbúnaði á borð við 
njósnahugbúnað. Að auki er það áhættusamt að einkatölvubúnaður 
sé oft notaður utan öruggs netkerfis fyrirtækisins. Þá er einnig hætta 

staðrEyndir og lykiltÖlur
71% fyrirtækja bjóða upp á BYOD að einhverju leyti.
Árið 2014 verður hver starfsmaður með 3,3 nettengd tæki.
43% fyrirtækja hafa sett saman BYOD öryggisáætlun.
50% fyrirtækja sem notast við BYOD láta starfsmenn standa straum af öllum  

    kostnaði við tækjakaup.
Fjöldi spjaldtölva, sem fyrirtæki afhenda starfsmönnum, mun aukast um      

    50% á ári næstu árin.
73% þeirra sem nota spjaldtölvu á vinnustað, nota hana til að vafra á netinu.
69% þeirra sem nota spjaldtölvu, nota hana til að lesa og skrifa tölvupóst.
67% þeirra sem nota spjaldtölvu, nota hana til fjarvinnu. 

BYOD tölfræði 2012. Grunnur: Alþjóðleg könnun meðal 600 upplýsingatæknifyrirtækja. 
Heimild: www.pinterest.com
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á að eldveggir séu ekki nægilega öryggir þegar búnaður er tengdur 
að heiman eða á ferðalagi. Öryggismál eru því mikil áskorun fyrir 
tölvudeildir þegar kemur að BYOD-væðingunni.

byod í fjármálum
Í fjármálageiranum eru að eiga sér stað breytingar frá hefðbundnum 
lausnum til nýrra leiða við nýtingu tækni og upplýsinga við 
verðmætasköpun.

Fjármálageirinn er þekkingariðnaður. Þegar aðgangur að þekkingu 
er mikilvægur eykst þörfin á að hafa upplýsingar aðgengilegar á 
sem auðveldastan hátt á fartölvum, farsímum og öðrum rafrænum 
búnaði. Gott aðgengi að uppfærðum upplýsingum er mikilvægt 
til að geta fylgst með þróun á mörkuðum. Tækni, þekking og 
mannauður er helsta samkeppnisforskot fyrirtækja og skapar 
verðmæti í fjármálageiranum. Í þekkingarmiðuðum og skilvirkum 
iðnaði verða farsímar og önnur farandtæki stöðugt mikilvægari til 
að viðhalda samkeppnishæfni og ná árangri.

kostir og gallar
BYOD eykur aðgengi, skilvirkni og hreyfanleika. Í samkeppnismiðuðu 
vinnuumhverfi eru það kostir fyrir starfsmenn að geta tekið með 
sinn eigin búnað svo auðveldara sé að ná í þá og þeir geti fyrr sinnt 
verkefnum sem þarfnast úrlausnar. Við getum svarað tölvupóstum 
á ferðinni, á fundum, á ferðalögum og í frístundum. Bilið á milli 
vinnu og einkalífs þurrkast út og við getum auðveldar ráðstafað tíma 
okkar eftir eigin hentugleika. Við bjóðumst því til að vinna fjótleg 
vinnutengd verkefni í frítíma okkar gegn því að hafa möguleika á 
að eiga samskipti við fjölskyldu og vini á vinnutíma. Mörgum þykir 
sveigjanleikinn við BYOD stór kostur. 

BYOD er einnig notendavænt. Við lærum smám saman að sníða 
tölvubúnaðinn eftir eigin óskum og þörfum. Þetta gerir tölvubúnað 
okkar persónubundnari – við þekkjum hann vel og hann er einfaldur 
í notkun. Þá er það einnig kostur að BYOD gerir það auðveldara 
að nýta þekkingu hvers og eins starfsmanns betur. Með sérsniðnum 
einkabúnaði eiga starfsmenn auðveldar með að öðlast nýja þekkingu 
og nýta hana á skilvirkan hátt í störfum sínum. 

Það eru einnig þrír kostir við BYOD sem atvinnurekendur njóta 
góðs af. Fyrst og fremst stuðlar BYOD að aukinni skilvirkni og 
gæðum í starfi en að auki stendur starfsmaðurinn straum af kostnaði 
við tækjakaup. BYOD hefur einnig ókösti í för með sér, eða öllu 
heldur áhættur. Við höfum þegar farið yfir öryggisáhættur og þörf 
fyrir mannfreka tölvuaðstoð en einnig getur öryggisafritun og vistun 
gagna verið vandkvæðum bundin.

strEita og falin vinna
Fyrir starfsmenn geta kostir BYOD fljótt snúist upp í andhverfu 
sína. Aukið aðgengi þurrkar út mörkin á milli vinnu og einkalífs. 
Auðveldara aðgengi getur haft í för með sér mikið vinnuálag, streitu 
og falda vinnu. Starfsmönnum með aðgang að vinnunetfangi í 
einkatölvubúnaði geta fundist þeir skyldugir til að skoða, lesa og svara 
tölvupóstum í frítíma sínum, ásamt því að inna af hendi þá vinnu 
sem þeim kann að fylgja. Það er ástæða til að ætla að starfsmenn 
í fjármálageiranum finni fyrir mikilli pressu og samkeppni við 
samstarfsmenn vegna tíðra uppsagna uppá síðakastið. Það getur leitt 
til þess að starfsmenn taki að sér fleiri verkefni, vinni á skilvirkan 
hátt og sinni falinni vinnu, til að eiga síður hættu á að verða sagt upp 
ef til uppsagna kemur innan fyrirtækisins. BYOD getur því leitt til 
streitu og falinnar vinnu. Þetta getur leitt til slæms vinnuumhverfis 
sem einkennist af óeðlilega miklu vinnuálagi, samkeppni milli 
starfsmanna og ótta. Þegar verst lætur geta starfsmenn kulnað í starfi, 
orðið veikir eða sagt upp störfum. BYOD gæti þannig orðið einn af 
fleiri samvirkandi þáttum sem hafa í för með sér slæmar afleiðingar 
fyrir bæði starfsmenn og viðkomandi fyrirtæki. 

byod Er komið til að vEra
Á heildina litið fylgja BYOD margir kostir, bæði fyrir fyrirtæki 
og starfsmenn þeirra. Það er ástæða til að ætla að BYOD verði 
enn algengara á komandi árum, sérstaklega meðal fyrirtækja 
í þekkingariðnaði. Tækniþróunin mun færa okkur nýjan 
öryggishugbúnað til að takast á við vandamál tengd öryggi í 
BYOD lausnum. Í tillögum Gartner er mælt með því að notast við 
sérstakt stjórnkerfi til að stýra notkun farandtækja(e. Mobile Device 
Management – MDM). Samkvæmt Gartner ætti aðeins að veita 
starfsmönnum aðgang að gögnum fyrirtækisins, á eigin tölvubúnaði, 
ef þeir samþykkja að settur sé upp hugbúnaður sem veitir tölvudeild 
fyrirtækisins fjaraðgang. Þannig er hægt að setja upp nauðsynlegan 
öryggisbúnað og uppfæra hann eftir þörfum án þess að viðkomandi 
starfsmaður þurfi að afhenda búnaðinn. 

Það er þó ekki víst að öll fyrirtæki muni nýta BYOD því líklegt er 
að mörg fyrirtæki kjósi að láta starfsmönnum í té þá farsíma, fartölvur, 
spjaldtölvur eða annan búnað, sem vinsælastur er hverju sinni, til 
notkunar á vinnustaðnum. Þannig er öryggi búnaðarins betur tryggt 
og að sama skapi minnkar álag á tölvudeildir. Það er hins vegar ljóst 
að fyrirtæki sem bjóða uppá BYOD eða nýjasta tölvubúnað hverju 
sinni munu laða að sér hæft starfsfólk. Í þekkingariðnaði skapa 
tækni, þekking og mannauður augljóst samkeppnisforskot og sker 
úr um það hver skarar fram úr.

Þessi grein er þýðing á grein sem birtist í Finans Fokus sem norska 
samband starfsmanna fjármálafyrirtækja gefur út. Greinin kom út í 
1. tbl. Finans Fokus, 2. febrúar 2013. Hólmar Örn Finnson þýddi. 

Við bjóðumst því til að vinna fjótleg vinnutengd 
verkefni í frítíma okkar gegn því að hafa möguleika á 
að eiga samskipti við fjölskyldu og vini á vinnutíma. 
Mörgum þykir sveigjanleikinn við BYOD stór kostur. 

Aukið aðgengi þurrkar út mörkin á milli vinnu og 
einkalífs. Auðveldara aðgengi getur haft í för með sér 
mikið vinnuálag, streitu og falda vinnu. 

Með sérsniðnum einkabúnaði eiga starfsmenn 
auðveldar með að öðlast nýja þekkingu og nýta hana 
á skilvirkan hátt í störfum sínum. 
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janúar

síðasta áramótaávarp jóhÖnnu sigurðardóttur sEm 
forsætisráðhErra vakti athygli á nýársdag. 
Í ávarpinu gagnrýndi hún óvægna umræðu á 
nýkvöddu ári. Sagði hún að Íslandi hefði tekist að 
endurreisa landið efnahagslega „án stórkostlegra 
uppþota, verkfalla og átaka eins og raunin hefur 
verið í öðrum löndum“ en þrátt fyrir það hefði 
öll umræða einkennst af heift og átökum.

áramótaávarp forsEta íslands, ólafs ragnars grímssonar, 
þótti óvEnju pólitískt og gagnrýndu ýmsir stjórnmálamEnn 
vinstriflokkanna ávarpið fyrstu daga 
ársins. Virtist ávarpið fara sérlega fyrir 
brjóstið á mörgum og kallaði t.a.m. núverandi 
varaformaður Vinstri Grænna, Björn Valur 
Gíslason forsetann „bjána“. Ástæðan var 
gagnrýni forsetans á stjórnarskrármálið 
og sagði hann að henn teldi að málið væri 
komið í öngstræti og beinlínis varaði við 
stjórnkerfisbreytingum.
 

 
vEstfirðir byrjuðu árið á kafi í snjó Eftir mikla úrkomu síðustu 
daga ársins 2012. Snjóflóðahættu var lýst yfir víða á Vestfjörðum 
og mikil ófærð var á svæðinu. Þá var rafmagsnlaust hjá mörgum 
Vestfirðingum frá gamlársdegi og vel fram á nýársdag. 

nýr starfsmaður, rósa jEnnadóttir, hóf stÖrf á skrifstofu ssf. 
Rósa var valin úr hópi umsækjenda í starf umsjónarmanns sjóða 
SSF. Rósa er viðskiptafræðingur og hefur starfað í tæp tuttugu ár 
hjá fjármálafyrirtækjum þar sem félagsmenn SSF starfa. Hún hefur 
mikla reynslu af félags- og kjaramálum og var trúnaðarmaður SSF 
um árabil og í stjórn trúnaðarmannaráðs.

fyrstu sérlEyfin fyrir rannsóknir og vinnslu á olíu og gasi á 
drEkasvæðinu voru gEfin út. 

kastljóssþáttur ríkisútvarpsins birti myndband þar sEm karl 
vignir þorstEinsson játaði að hafa framið ítrEkað og margsinnis 
brot gEgn bÖrnum kynfErðislEga. Kastljós upplýsti að hann hefði 
framið slík brot í nærri fimmtíu ár og starfaði á þeim tíma m.a. 
fyrir kirkjur, félagasamtök og vistheimili. Uppljóstrun Kastljóss 
varð til þess að fjölmargir stigu fram og sögðust hafa orðið fyrir 
barðinu á manninum. Karl var síðan leiddur í gæsluvarðhald og 
varð að lokum dæmdur til fangelsisvistar.

útlit við upphaf loðnuvEiða þótti mjÖg gott. Loðnan leit vel út, 
stór og bar ekki á mikilli átu. Fjölmörg skip voru á loðnuveiðum 
í upphafi árs og gekk vel.
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Í fréttaannál SSF er farið yfir það helsta sem gerðist á árinu hjá SSF. Þá er stiklað á stóru á sviði bankamála og viðskipta – og 
efnahagsmála. Jafnframt er leitast við að birta helstu tíðindi á sviði menningarmála og einnig annað markvert sem gerðist á 
sviði þjóðmálanna. 
Annállinn inniheldur ekki tæmandi lista yfir fréttnæmustu viðburði ársins en gefur ágætis nasasjón af því helsta sem gerðist 
innanlands á árinu sem er að líða.
Við vinnslu og heimildaöflun annálsins var notast við vef Fjölmiðlavaktarinnar, fréttavef RÚV, Morgunblaðsins og Viðskiptablaðsins. 
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hljómsvEitin of monstErs and mEn tók við Ebba-vErðlaunum 
á tónlistarhátíðinni Eurosonic noordErslag sEm haldin var 
í hollandi.  

gylfi arnbjÖrnsson, forsEti así, stEig fram og sagði 
sEðlabanka íslands Ekki ráða við að viðhalda stÖðugu gEngi 
krónunnar. Tilefnið voru skrif aðalhagfræðings Seðlabankans 
um að óráðlegt væri að hækka laun of mikið á of skömmum tíma 
þar sem það myndi leiða til verðbólgu. Gylfi undraðist skrifin og 
sagði undanfarna verðbólgu skýrast af efnahagsaðgerðum sem 
verkalýðshreyfingin hefði ekki haft nein áhrif á.

frumvarp umhvErfisráðhErra til laga um vErnd og orkunýtingu 
landsvæða, rammaáætlun, var samþykkt á alþingi mEð 36 
atkvæðum gEgn 21. 

vilborg arna gissurardóttir komst á suðurpólinn Eftir 
að hafa gEngið 1140 kílómEtra á 60 dÖgum. Hún er fyrsti 
Íslendingurinn sem hefur gengið einn síns liðs á Suðurpólinn.

 

landsbanki íslands, gamli landsbankinn, fékk nýtt nafn og 
hEitir nú lbi hf. Ástæða nafnabreytingarinnar var vegna tilmæla 
frá Fjármálaeftirlitinu sem taldi að óheimilt væri að hafa orðið 
„banki” í heiti fjármálafyrirtækis í slitameðferð með takmarkað 
starfsleyfi.

rotnandi síld varð að vaxandi vandamáli í kolgrafafirði 
í janúar En mikill óþEfur var í firðinum. Gríðarlegt magn af 
síld drapst í firðinum skömmu fyrir jólin 2012 og hóf síðan 
að rotna þegar leið á vikurnar. 
Hafrannsóknastofnun komst að þeirri 
niðurstöðu að umræddur síldardauði 
hefði að líkindum verið stakt tilfelli.

dómur féll í icEsavE málinu þEnnan dag og vakti athygli víða 
um hEim. Niðurstaða málsins var sú að EFTA dómstóllinn hafnaði 
öllum kröfum ESA í Icesave málinu og Ísland fagnaði langþráðum 
og afgerandi sigri í málinu. Margir hrósuðu Tim Ward, aðalverjanda 
Íslands í málinu, og á sameiginlegum blaðamannafundi hans og 
Össurar Skarphéðinssonar, þáverandi utanríkisráðherra, sagði 

Össur að sigurinn í máinu væri sigur lýðræðisins og að nú yrði 
haldin veisla á Íslandi. Dómurinn hafði í kjölfarið jákvæð áhrif á 
lánshæfismat íslenska ríkisins.

fEbrúar 

samkvæmt kjarasamningi ssf hækkuðu laun um 3,25% þann 
1. fEbrúar 2013.

niðurstÖður kÖnnunar mmr um Einkavæðingu landsbankans 
var birt. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar var meirihluti 
landsmanna andvígur því að einkavæða Landsbankann sem og 
Ríkisútvarpið og Landsvirkjun. 827 svöruðu könnuninni og 
sögðust um 41% vera fylgjandi því að einkavæða Landsbankann 
en rúm 59% andvíg. Mun færri vildu einkavæða RÚV.

 

síld hóf að drEpast í kolgrafarfirðinum að nýju. Þegar upp 
var staðið var um álíka mikið magn og í desember 2012. Samtals 
er talið að um 50.000 tonn af síld hafi drepist í þessum tveimur 
tilvikum.

árni páll árnason var kosinn formaður samfylkingarinnar 
á landsfundi flokksins þEnnan dag og tók við formEnnsku af 
jóhÖnnu sigurðardóttur. Guðbjartur Hannesson, þáverandi 
heilbrigðisráðherra, var einnig í kjöri en þurfti að sætta sig við sigur 
Árna Páls. Katrín Júlíusdóttir var kosin varaformaður flokksins. 

stjórn ssf ákvað að láta gEra launakÖnnun á mEðal félagsmanna. 
Könnunin var liður í undirbúningi kjarasamningsviðræðna.

sjávarútvEgsráðhErra gaf út vErulEga aukningu á loðnukvóta. 
Alls 150 þúsund tonna loðnakvótaaukning ofan á þau 300 þúsund 
tonn sem höfðu verið gefin út sem upphafskvóti. Þessi ákvörðun 
var í samræmi við tilmæli Hafrannsóknarstofnunar og áætlað 
verðmæti viðbótaraflans um 10 milljarðar króna. 

samkEppnisEftirlitið gaf út skýrslu um rEkstrarkostnað 
stóru viðskiptabankanna. Skýrslan ber heitið Fjármálaþjónusta á 
krossgötum og lýsti Samkeppniseftirlitið þar yfir áhyggjum af auknum 
og miklum rekstarkostnaði stóru viðskiptabankanna og sögðu þann 
kostnað að mestu greiddan með óhagstæðum viðskiptakjörum.
Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, sagði í umræðum um 
skýrsluna að ástæður mikils rekstrarkostnaðar viðskiptabankanna 
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á Íslandi ættu sér skýringu í sérstöðu markaðarins. Sagði hann að 
markaðurinn hér væri lítill og eftirlitskostnaðurinn væri mikill 
og hefði vaxið gríðarlega mikið. Hann sagði bankana þegar vera 
að reyna að draga úr rekstrarkostnaði og benti á að starfsfólki og 
útibúum hefði verið fækkað.

moody´s hækkaði lánshæfismat íslands. Töldu þeir horfurnar 
vera orðnar stöðugar í stað neikvæðar eins og þeir töldu í fyrra 
lánshæfismatinu. Í greinargerðinni kom fram að meginástæða 
hækkunarinnar væri niðurstaða Icesave-málsins. Moody´s spáði 
2,5% hagvexti á árinu.

ástandið virtist vErsna til muna á landspítalanum þEgar 
almEnnir læknar bættust í hóp hjúkrunarfræðinga, gEisla- og 
lífEindafræðinga sEm vildu bætt kjÖr og bEtri vinnuaðstæður. Á 
þessum tímapunkti virtist ástandið á Landspítalanum vera að nálgast 
suðupunkt. Kjaraviðræður hjúkrunarfræðinga höfðu siglt í strand 
eftir að félagsmenn í félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga höfnuðu 
nýjum stofnanasamningi sem og geisla- og hjúkrunarfræðingar.

 

sigurður ingi jóhannsson, núvErandi sjávarútvEgs- 
og landbúnaðarráðhErra, var kosinn varaformaður 
framsóknarflokksins á flokksþingi flokksins. Hann var einn 
í framboði og hlaut 94,7% prósent atkvæða. Sigurður tók við 
varaformennsku af Birki Jóni Jónssyni sem hafði tekið ákvörðun 
að gefa ekki kost á sér í þingkosningunum sem voru á þessum 
tímapunkti óðum að nálgast. Á þinginu var Eygló Harðardóttir 
endurkjörin sem ritari.

umræður um sparisjóði á íslandi fór fram á alþingi. Mikil og 
þverpólitísk samstaða virtist vera á þinginu um mikilvægi þess að 
verja sparisjóðina. Tilefni umræðnana virtist vera það að koma í 
veg fyrir að Arion banki tæki yfir Afl sparisjóð á Sigufirði. 

así kynnti skýrslu sEm hagdEild sambandsins vann um lífskjÖr 
á norðurlÖndunum. Í skýrslunni kemur fram að lífskjör á Íslandi 
hafi versnað í samanburði við Danmörku, Noreg og Svíþjóð frá 
árinu 2006. Að mati skýrsluhöfunda vinna Íslendingar „að jafnaði 
lengri vinnuviku til að halda uppi lífskjörum sambærilegum við 
það sem gerist annars staðar á Norðurlöndum og munurinn því 
meiri ef tekið er tillit til vinnutíma.

stEinunn guðbjartsdóttir, formaður slitastjórnar glitnis, 
grEindi frá því í fréttum rúv að rætt hafi vErið við hóp 
fjárfEsta sEm framtakssjóður íslands fEr fyrir, um sÖlu á 

íslandsbanka. Í fjárfestahópnum voru hluthafar í MP banka og 
hefur MP banki haft milligöngu í málinu samkvæmt frétt RÚV.

vindmyllur voru gangsEttar við búrfEllsstÖð á vEgum 
landsvirkjunar. Steingrímur J. Sigfússon, efnahags- og 
viðskiptaráðherra, gangsetti vindmyllurnar sem eru tilraunaverkefni 
Landsvirkjunar í nýtingu vindorku. Hvor myllan er 900 kW og 
þær geta framleitt allt að 5,4 GWst á ári.

stEingrímur j. sigfússon tilkynnti á blaðamannafundi að hann 
hyggðist láta af Embætti formanns vinstri grænna á næsta 
landsfundi flokksins sEm haldinn var viku síðar. Hann hafði 
gegnt formennsku frá stofnun flokksins árið 1999.

Össur skarphéðinsson, utanríkisráðhErra, fundaði mEð 
utanríkisráðhErrum tólf ríkja Evrópu í gdansk í póllandi. 
Þar mótmælti hann hugmyndum Noregs og ríkja innan 
Evrópusambandsins um refsiaðgerðir gagnvart Íslendingum vegna 
makríldeilunnar. Lengi leit út fyrir að deilan færi í hart á árinu 
en miðað við stöðu mála í dag er enn von á að sameiginleg lausn 
finnist á deilunni.

moody´s sEtti lánshæfismat íbúðalánasjóðs í ruslflokk. 
Meginástæða var veikt eignasafn sjóðsins og veikar rekstrarlegar 
horfur. 

þór saari, þávErandi þingmaður hrEyfingarinnar, dró til baka 
vantrauststillÖgu sEm hann hafði lagt fram dEginum áður 
gEgn sitjandi ríkisstjórn samfylkingar og vinstri grænna. 
Vantrauststillöguna sagðist hann hafa lagt fram vegna seinagangs 
í Stjórnarskrármálinu en dró tillöguna til baka vegna þess að hann 
vildi ekki una því að hún fengi flýtimeðferð í þinginu.

arion banki hélt ErlEnt skuldabréfaútboð og sEldi skuldabréf 
til um 60 ErlEndra fjárfEsta fyrir um 11,2 milljarða króna. 
Þetta var fyrsta erlenda skuldabréfaútboð íslensks fjármálafyrirtækis 
frá 2007.

katrín jakobsdóttir var kjÖrin formaður vinstri grænna á 
landsfundi flokksins og tók við því Embætti af stEingrími j. 
sigfússyni. Hún hafði áður gegnt varaformennsku flokksins. Björn 
Valur Gíslason var kjörinn varaformaður.
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bjarni bEnEdiktsson var EndurkjÖrinn formaður 
sjálfstæðisflokksins á landsfundi flokksins. 
Fékk hann 78,9 % atkvæða en aðrir fengu mun 
minna. Hanna Birna Kristjánsdóttir var kosin 
varaformaður flokksins og tók hún við því 
embætti af Ólöfu Nordal sem hafði tilkynnt að 
hún hyggðist hætta sem varaformaður flokksins 
sem og þingmennsku eftir kosningarnar 2013.

arion banki sEndi út fréttatilkynningu um afkomu bankans 
árið 2012. Kom fram í tilkynningunni að hagnaður bankans hefði 
numið 17,1 milljarði króna. Þá jókst eigið fé bankans í 13,8% 
samanborið við 10,5% árið 2011. Heildareignir bankans námu 
900,7 milljörðum króna í uppgjöri ársins 2012 samanborið við 
892,1 milljarð króna í árslok 2011. Eiginfjárhlutfall bankans í lok 
tímabilsins var 24,3% en í lok árs 2011 var það 21,2%.

Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka, sagði í 
fréttum RÚV að ársuppgjörið hefði verið „vel viðunandi“. Hann 
sagði afkomuna vera í takt við væntingar og að með erlendu 
skuldabréfaútgáfu bankans hafi verið tekið mikilvægt skref í þá 
átt að opna aðgang íslensks atvinnulífs að erlendum mörkuðum.

íslandsbanki grEindi frá því að hagnaður Eftir skatta árið 
2012 hEfði vErið 23,4 milljarðar. Það er umtalsvert betri afkoma 
en árið 2011 þegar bankinn skilaði 1,9 milljarð króna hagnaði. 
Íslandsbanki greiddi 9,3 milljarða í skatta og gjöld til ríkisstofnana 
í fyrra og heildareignir bankans námu 823 milljörðum árið 2012. 
Þær voru 796 milljarðar í árslok 2011. Bankinn greindi jafnframt 
frá því að afskriftir, eftirgjafir eða leiðréttingar á skuldum hefðu 
verið um 463 milljarðar  og að það hefði deilst niður á um 21 
þúsund einstaklinga og rúmlega 3600 fyrirtæki. Eigið fé bankans 
var 148 milljarðar.

mars

sykurskatturinn tók gildi þEnnan dag á árinu. Með tilkomu hans 
var áætlað að sykur hækkaði í verði um 2/3 að mati sérfræðinga. Þá 
hækkuðu ýmsar sykraðar vörur, jafnt mjólkurvörur sem gosdrykkir. 
Fjármálaráðuneytið áætlaði að skatturinn myndi leiða til hækkunar 
neysluvísitölunnar um 0,1 prósent.

innan alþingis mátti augsýnilEga sjá að óðum væri að styttast í 
kosningar. Ríkisstjórnarflokkarnir reyndu að semja um afgreiðslu 
ýmissa mála en tugir frumvarpa biðu afgreiðslu þingsins. Unnið 
var hörðum höndum við að reyna að koma því í gegn sem 
ríkisstjórnarflokkarnir töldu mikilvægast t.a.m. stjórnarskrármálinu 
og frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða. Engum duldist að 
samningaviðræður flokkanna gengu mjög illa. 

kÖnnun gallups um traust almEnnings til stofnana sýndi 
að traust á hEilbrigðiskErfinu færi mjÖg dvínandi milli ára. 
Traust almennings til heilbrigðiskerfisins mældist 73% árið 2012 
en hafði farið niður í 66% milli ára. 

í kÖnnun gallups var jafnframt spurt um traust til 
bankakErfisins sEm hafði mælst mEð minnst traust allra 
stofnana frá hruni. Bankakerfið mældist þó á svipuðu róli og 
árið á undan en hafði ívið aukið við sig  frá því í febrúar 2009 
þegar einungis 4% báru til þess mikið traust.     

bjÖrgólfur jóhannsson var kjÖrinn formaður samtaka 
atvinnulífsins á aðalfundi samtakanna sEm fram fór þEssa 
hElgi. Björgólfur tók við formennsku af Vilmundi Jósefssyni sem 
hafði tilkynnt að hann hyggðist hætta sem formaður. Björgólfur 
var einn í framboði og hlaut 98,5 % greiddra atkvæða.

 

fjársýsluskatturinn var Efst á baugi ssf. „Neikvæð áhrif skattsins 
er áhyggjuefni“ sagði formaður SSF í fjölmiðlum. Fjármálaráðherra 
lagði fram frumvarp sem miðaði að því að hækka áætlaðan 
fjársýsluskatt verulega. SSF hefur frá upphafi lagt áherslu á að 
mestar líkur eru á að tilkoma þessa skatts muni leiða af sér verulega 
fækkun starfsmanna í framlínu og bakvinnslu sem eru að stærstum 
hluta kvennastörf. 

landsbankinn grEindi frá afkomutÖlum ársins 2012 En hann 
var rEkinn mEð 25,5 milljarða króna hagnaði það ár. Árið 2011 
skilaði bankinn um 17 milljarða króna hagnaði. Arðsemi eiginfjár 
hækkaði úr 8,4 prósentum í tólf prósent og eiginfjárstaðan í 25,1% 
sem var á þeim tímapunkti hæsta eiginfjárstaða bankans frá upphafi.

þór saari lagði fram Öðru sinni á skÖmmum tíma 
vantrauststillÖgu á ríkisstjórnina vEgna stjórnarskrármálsins. 
Fyrri tillöguna hafði hann dregið til baka til að forðast flýtimeðferð 
að hans sögn. Síðari tillöguna lagði hann fram vegna þess að hann 
taldi það svik við kjósendur að taka stjórnarskrármálið af dagskrá 
þingsins og því lagði hann til vantrauststillögu, þingrof og boðun 
kosninga. Harðar umræður sköpuðust á þingi vegna þessa og margir 
studdu tillöguna en á ólíkum forsendum. Mikil spenna myndaðist 
vegna óvissu um hvernig atkvæðagreiðslan færi en 32 þingmenn 
greiddu atkvæði gegn tillögunni en 29 greiddu atkvæði með henni, 
einn þingmaður var fjarverandi og annar sat hjá.
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Eyrarrósin, viðurkEnning fyrir afburða mEnningarvErkEfni 
á landsbyggðinni, var afhEnt í hofi á akurEyri. Skaftfell, 
miðstöð myndlistar á Austurlandi sem staðsett er á Seyðisfirði, 
hlaut verðlaunin eftirsóknarverðu þetta árið.

augljós kosningaskjálfti var kominn í þinghEim og flEstir 
flokkar hÖfðu lokið við sína landsfundi. Framsóknarflokkurinn 
hélt áfram að bæta við sig fylgi í skoðanakönnunum en segja má 
að fylgi flokksins hafi farið á flug eftir niðurstöðu Icesave málsins. 
Sjálfstæðisflokkurinn mældist stærstur í könnun MMR sem birt 
var þennan dag og mældist hann með 27,2% fylgi en 25,9% 
sögðust ætla að kjósa Framsóknarflokkinn. 12,4% sögðust styðja 
Samfylkinguna og 9,6% Vinstri græna. Björt framtíð sem bauð í 
fyrsta sinn fram til þings mældist með 15,2% fylgi.

landsbankinn hélt opinn fund um fErðaþjónustu á íslandi. Í 
erindi þeirra kom fram að 5% vöxtur að meðaltali væri í greininni 
en síðustu tvö ár hefði greinst mun meiri vöxtur því erlendum 
ferðamönnum hefði fjölgað um tæp 19 % skv. tölum Landsbankans. 
Landsbankinn taldi að þörf væri á 1600 hótelherbergjum í Reykjavík 
á næstu 6 til 8 árum til að mæta fjölgun erlendra ferðamanna.

Í úttekt hagfræðideildar Landsbankans sem birt var á fundinum 
og byggir á afkomu næstum 800 fyrirtækja í ferðaþjónustu árið 
2011 kemur fram að tekjur íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja 
jukust um nær fimmtung árið 2011 sem hafði verið það besta 
fram til þessa. Þrátt fyrir þennan vöxt var um það bil helmingur 
fyrirtækjanna rekinn með tapi. 

 
hagstofan birti tÖlur um nEtnotkun íslEndinga í samanburði 
við Önnur Evrópuríki En í 32 ErvópulÖndum Er slík kÖnnun 
framkvæmd árlEga. Í könnuninni kom í ljós að Íslendingar eru 
nettengdastir allra Evrópuríkja en um 96 % Íslendinga höfðu 
aðgang og tengdust netinu árið 2012 og netnotkun var á 95 % 
íslenskra heimila skv. könnuninni.

 

45. þing ssf var sEtt á hótEl sElfossi. 65 fulltrúar frá 
aðildarfélögum SSF sátu þingið, ásamt gestum. Aðildarfélögin 
skipa/kjósa fulltrúa til setu á þingum SSF. 

Á þingi SSF er stefnan til næstu þriggja ára mótuð, ásamt því 
að gera upp starf stéttarfélagsins síðustu þrjú árin.

ný stjórn ssf kjÖrin til þriggja ára. Friðbert Traustaon var 
kosinn til áframhaldandi formennsku. Aðrir í stjórn SSF eru; Anna 
Karen Hauksdóttir, Andrés Erlingsson, Anna Kristín Björnsdóttir, 
Ingvar Breiðfjörð, Borga Harðardóttir, Guðný S. Magnúsdóttir, 
Gunnar Gunnarsson, Jóhann Arnarson, Kristján Björn Snorrason 
og Oddur Sigurðsson.

hagstofan birti tÖlur um launaþróun áranna 2011 til 2012. 
Þar kom fram að laun á íslenskum vinnumarkaði hefðu hækkað 
um 7,4% milli ára. Laun á almennum vinnumarkaði hækkuðu um 
7,8% að meðaltali en laun opinberra starfsmanna um 6,6%. Mest 
hækkuðu laun í fjármálaþjónustu, lífeyrissjóðum og vátryggingum.

aðild starfsmannafélags almEnna lífEyrissjóðsins var tEkið 
fyrir og formlEga samþykkt á þingi ssf. Starfsmannafélagið 
var stofnað í júní 2009 en tildrög þess voru þau að Almenni 
lífeyrissjóðurinn hóf sjálfstæðan rekstur í maí árið 2009 en 
sjóðurinn hafði áður verið rekinn af Íslandsbanka.

45. þingi ssf lauk á hótEl sElfossi.

sérstakur saksóknari gaf út tvær ákærur vEgna allshErjar 
markaðsmisnotkunar á hlutabréfum í bÖnkunum. Önnur ákæran 
var á hendur fyrrverandi stjórnendum Kaupþings en hin snéri að 
stjórnendum gamla Landsbankans.

stEinþór pálsson, bankastjóri landsbankans, grEindi frá 
því í viðtali í viðskiptablaðinu að starfsfólk landsbankans 
gæti Eignast allt að 2% hlut í bankanum. 
Þetta hafi verið ákveðið í  samræmi við 
samkomulag sem gamli Landsbankinn gerði 
þegar að skuldabréf var gefið út í tengslum við 
uppgjör gamla Landsbankans og var staðfest af 
Fjármálaeftirlitinu með vilja stjórnvalda skv. frétt 
Viðskiptablaðsins. Með þessu hafi átt að viðhalda 
hvatakerfi fyrir starfsfólk Landsbankans.

halldór guðmundsson, forstjóri hÖrpu, grEindi frá því í 
fréttatíma rúv að gjaldEyristEkjur af ráðstEfnuhaldi í hÖrpu 
gætu numið allt að 4 milljÖrðum króna í ár. Helmingi fleiri 
ráðstefnur voru bókaðar í Hörpu á þessu ári en í fyrra.

samtÖk atvinnulífsins birtu niðurstÖður kÖnnunar um 
væntingar stjórnEnda og atvinnurEkEnda. Í könnuninni kom 
fram að 60% stjórnenda töldu aðstæður í atvinnulífinu slæmar en 
68% töldu svo vera í lok árs 2012.  Stjórnendum fjölgaði mjög í 
hópi þeirra sem töldu að aðstæður í atvinnulífinu yrðu betri eftir 
6 mánuði. 

þorstEinn víglundsson var ráðinn framkvæmdastjóri samtaka 
atvinnulífsins og tók við af vilhjálmi Egilssyni sEm var 
ráðinn rEktor háskólans á bifrÖst. Vilhjálmur hafði gegnt 
framkvæmdastjórastöðu SA í 7 ár áður en hann tók við stöðu 
rekstors á Bifröst.
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sEðlabankinn tilkynnti að pEningastEfnunEfnd hEfði ákvEðið að 
halda stýrivÖxtum bankans óbrEyttum Eða 6%. Þeir höfðu verið 
óbreyttir frá 14. nóvember 2012.  Að mati nefndarinnar var áfram 
gert ráð fyrir hægum efnhagsbata en verðbólga reyndist töluvert 
meiri í febrúar á þessu ári en reiknað hafði verið með. 

 

framtakssjóður íslands tilkynnti að hagnaður ársins 2012 
hEfði numið 6,1 milljarði króna. Heildareignir sjóðsins voru 
um 29,6 milljarðar og eigið fé sjóðsins var í árslok 29,5 milljarðar.

þýska dagblaðið frankfurtEr allgEmEinE ZEitung tilkynnti 
að milljarðarmæringar væru Ekki lEngur til á íslandi. Blaðið 
greindi frá því að árið 2008 hefðu 6 milljarðamæringar búið hér 
á landi en nú væri enginn. Blaðið taldi þá ýmist hafa tapað hluta 
af eigum sínum eða flutt úr landi.

ársfundur sEðlabanka íslands var haldinn. Már Guðmundsson, 
seðlabankastjóri, gerði gjaldeyrishöftin að 
aðalumræðuefni sínu á ársfundinum og sagði 
mikilvægt að gera upp föllnu bankana sem fyrst 
svo hægt verði að stíga mikilvæg skref í afnámi 
gjaldeyrishaftanna. Í ræðu sinni sagði hann 
viðskiptakostnað vegna gjaldeyrishaftanna fara vaxandi en að 
þau varðveittu stöðugleika. 

 

mEnntaskólinn í rEykjavík sigraði spurningakEppni 
framhaldsskólanna Gettu betur. Liðið hafði betur gegn 
Menntaskólanum í Hamrahlíð. Þetta var í 18. sinn sem liðið 
sigraði keppnina en hún hefur verið haldin 26 sinnum.

hljómsvEitin vÖk sigraði músíktilraunir sEm fram fóru í 
silfurbErgi í hÖrpu. 

kEflavíkurflugvÖllur varð 79 ára á þEssum dEgi. Upprunalega 
nefndist hann Meeks-flugvöllur. En hann var fyrst aðallega notaður 
til herflutninga og fyrir flug erlendra flugfélaga yfir Atlantshaf. 
Lengst af var flugvöllurinn rekinn af bandaríska hernum sem hafði 
reist flugvöllinn. Íslendingar fengu hann svo til eignar 1946 en 
tóku ekki við rekstrinum fyrr en árið 2006.

starfshópur sEm innanríkisráðunEytið hafði skipað til að 
rannsaka guðmundar- og gEirfinnsmálið skilaði skýrslu 
um málið. Starfshópurinn taldi játningar sakborninga í málinu 
óáreiðanlegar og að miklir annmarkar hefðu verið á rannókn 

málsins. Því mat nefndin það svo að réttast væri að taka málið upp 
að nýju af hálfu ríkissaksóknara með því að sakborningar fari fram 
á það eða að Alþingi ákveði það með lagafrumvarpi. 

Sævar Ciesielski, einn sakborninga í málinu, hafði lengi barist 
fyrir því að fá nafn sitt hreinsað af þeim ásökunum sem hann sat 
undir í málinu en hafði ekki erindi sem erfiði fyrr en þennan dag. 
Hann lést hinsvegar áður en niðurstaða starfshópsins kom út eða 
árið 2011. Börn Sævars töldu þetta engu að síður mikinn sigur 
fyrir Sævar þrátt fyrir að það væri sorglegt að hann hafi ekki lifað 
til að fagna niðurstöðunni.

 

ársvErðbólgan mældist 3,9 % samkvæmt tÖlum hagstofunnar 
og hafði Ekki mælst minni síðan í maí 2011. Eldsneytisverð 
hafði lækkað og vetrarútsölum var nýlokið og það voru taldar 
meginástæður þess að verðbólgan mældist nú minni en í fyrri 
mælingum. 

már guðmundsson, sEðlabankastjóri, lýsti því yfir í fréttum 
ríkissjónvarpsins að lífEyrissjóðirnir væru líklEgustu 
fjárfEstarnir til að hEfja viðræður við ErlEnda krÖfuhafa 
um kaup á íslandsbanka og arion- banka. „Eignir erlendu 
kröfuhafanna í bönkunum er metnar á 220 milljarða króna, en 
seðlabankastjóri segir að þeir verði að gefa verulegan afslátt gegn 
því að fá greitt í erlendum gjaldeyri“ sagði í frétt RÚV um málið.

stjórnir sparisjóða svarfdæla og sparisjóðs þórshafnar 
samþykktu að samEina sparisjóðina. Þetta var gert með fyrirvara 
um samþykki Fjármálaeftirlitsins og Eftirlitsstofnunar ESA. Það 
samþykki kom síðar á árinu. Sameinaður Sparisjóður starfar í 
dag sem Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis. Eftir sameiningu 
störfuðu 18 starfsmenn við Sparisjóðinn. Sameinaður sparisjóður 
starfar á Dalvík, Þórshöfn, Kópaskeri, Raufarhöfn og í Hrísey.   

jarðhræringar áttu sér stað við hEklu. Jarðvísindamenn töldu 
jarðskjálftavirkni þar óvenjulega og viðvörunarstigi var lýst yfir. 
Ekkert varð þó úr gosi en Hekla gaus síðast árið 2000.

framsóknarflokkurinn hélt áfram að bæta við sig fylgi 
fyrir alþingiskosningarnar þann 27. apríl 2013. Samkvæmt 
könnuninni mældist Framsóknarflokkurinn stærstur allra flokka. 
Aldrei höfðu fleiri framboð tilkynnt þátttöku í þingkosningunum. 

Mikill hiti var á þinginu en gerðar höfðu verið ítrekaðar tilraunir 
til að semja um þinglok. Mörg frumvörp ríkisstjórnarinnar biðu 
afgreiðslu og samið var um afgreiðslu og frestun þeirra til að ljúka 
þingi. Við þinglok sagði Jóhanna Sigurðardóttir, forsætisráðherra, 
að síðustu þrír mánuður þingsins hefðu verið þeir döprustu á 
sínum þingferli. 
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apríl  

Ein ástsælasta lEikkona landsins, hErdís 
þorvaldsdóttir, lést þEnnan dag 89 ára að 
aldri. Herdís átti að baki langan og glæstan feril 
sem leikkona.

hagstofan birti tÖlur um vÖruskiptajÖfnuð landsins fyrir 
fyrstu tvo mánuði ársins. 19,2 milljarða króna afgangur var á 
vöruskiptum við útlönd. Fluttar voru út vörur fyrir tæpa 105,4 
milljarða króna en inn fyrir 86,1 milljarð króna. Á sama tíma árs 
2012 voru vöruskiptin hagstæð um 13,1 milljarð.

gistinóttum á hótElum í fEbrúar fjÖlgaði um rúm 35% miðað 
við fEbrúar árið 2012. Gistinætur á hótelum í febrúar 2013 voru 
139.900 þar af 105.400 á höfuðborgarsvæðinu.

10% hEimila hÖfðu lEnt í vanskilum mEð húsnæðislán Eða 
lEigu á undanfÖrnu ári (tímabilið mars 2012 – mars 2013). 
Þetta sýndi ný rannsókn Hagstofunar sem var birt á þessum degi.  

trúnaðarmannanámskEið i var haldið mEð hEfðbundnu sniði 
dagana 9. og 10. apríl á grand hótEl í rEykjavík. Alls sóttu 
15 trúnaðarmenn vel heppnað og gagnlegt  námskeið.

forsEti íslands, ólafur ragnar grímsson, afhEnti fulltrúum 
hb granda útflutningsvErðlaun íslands. 

landsbankinn gaf út tilkynningu varðandi Eignarhlut ríkisins 
í bankanum. Í tilkynningunni kom fram að eignarhlutur ríkisins í 
Landsbankanum hefði aukist um 97 milljarða frá haustinu 2008. 

 

bjarni bEnEdiktsson, formaður sjálfstæðisflokksins, kom 
fram í kosningaþætti rúv. Mikið var deilt á Bjarna innan flokks 
á þessum tíma en flokkurinn hafði mælst með mikið fylgistap á 
stuttum tíma og svo virtist sem margir teldu að hann þyrfti að 
víkja. Viðskiptablaðið hafði birt skoðunarkönnun um það að fleiri 
myndu kjósa flokkinn ef Hanna Birna Kristjánsdóttir, varaformaður 
flokksins, væri formaður. Viðtalið við Bjarna átti eftir að verða 
gríðarlega umtalað næstu daga þar sem hann sagðist vera að íhuga 
það að segja af sér formennsku.  

bjarni bEnEdiktsson tilkynnti að hann hygðist Ekki sEgja af sér 
sEm formaður flokksins. Hann sagði á kosningafundi í Garðabæ 
að hann hefði fundið fyrir miklum stuðningi undanfarna daga og 
fengið ótal áskoranir um að halda áfram.

sjálfstæðisflokkurinn hóf að bæta við sig fylgi skv. 
kÖnnunum. Mældist nú með 23% fylgi skv. könnun MMR. 
Framsóknarflokkurinn mældist áfram með mest fylgi.

landskjÖrstjórn gaf út tilkynningu um hvaða framboð 
hEfðu uppfyllt lágmarkskrÖfur til að bjóða fram lista 
í hvErju kjÖrdæmi fyrir sig. Aldrei höfðu fleiri boðið fram í 
alþingiskosningum. Alls voru 15 listar í framboði en 11 listar 
buðu fram í öllum kjördæmum.

Þessir listar buðu fram:
A-listi: Björt framtíð
B-listi: Framsóknarflokkur
D-listi: Sjálfstæðisflokkur
G-listi: Hægri grænir, flokkur fólksins
I-listi: Flokkur heimilanna (hét áður Lýðveldisflokkurinn)
J-listi: Regnboginn, fyrir sjálfstæði Íslands og sjálfbæra þróun
L-listi: Lýðræðisvaktin
S-listi: Samfylkingin – jafnaðarmannaflokkur Íslands 
 (hét áður Samfylkingin)
T-listi: Dögun – stjórnmálasamtök um réttlæti, 
 sanngirni og lýðræði (hét áður Borgarahreyfingin –
  Þjóðin á þing. Hafði þá listabókstafinn O).
V-listi:     Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Þ-listi:     Píratar

Eftirfarandi listar buðu fram í Reykjavíkurkjördæmum
norður og suður:
H-listi: Húmanistaflokkurinn
R-listi: Alþýðufylkingin

Eftirfarandi listi bauð fram í Reykjavíkurkjördæmi suður:
K-listi: Sturla Jónsson, K-listi (hét áður Framfaraflokkurinn)
Eftirfarandi listi bauð fram í Norðvesturkjördæmi:
M-listi: Landsbyggðarflokkurinn   

ssf hélt trúnaðarmannanámskEið iii á hótEl sElfossi dagana 
17. og 18. apríl.

fjármálaEftirlitið gaf út tikynningu í kjÖlfar fréttar 
morgunblaðsins um að fjárfEstar taki sér í auknum mæli lán til 
að fjárfEsta í hlutabréfum. Í tilkynningu Fjármálaeftirlitsins var 
eindregið varað við skuldsetningu í tengslum við hlutabréfakaup. 
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aðalfundur íslandsbanka var haldinn. Friðrik Sophusson, 
formaður stjórnar, flutti skýrslu stjórnar og Birna Einarsdóttir, 
bankastjóri, kynnti uppgjör bankans og fór yfir helstu þætti í 
starfsemi hans á árinu 2012. Engar breytingar voru gerðar á stjórn 
bankans. Í ræðu sinni sagði Birna að kannanir sýndu að bankinn 
væri leiðandi í fjármálaþjónustu, bæði hjá fyrirtækjum sem og 
einstaklingum en markmið bankans er að vera númer eitt í þjónustu. 
Mikil áhersla væri lögð á skýra stefnu og framtíðarsýn bankans 
og að það væru áhugaverðir tímir framundan við áframhaldandi 
uppbyggingu íslensks fjármálalífs.

starfsmEnn landsbankans stóðu sig vEl á kEilumóti ssf og 
fóru mEð sigur af hólmi. 

kvikmyndin oblivion var hEimsfrumsýnd. Tilkomumikil 
atriði í myndinni voru tekin upp á Íslandi. Mikil gróska var í 
kvikmyndaframleiðslu á Íslandi á þessu ári, innlendri sem erlendri.

hagstofan grEindi frá því að niðurstÖður á ólEiðréttum 
launamuni kynjanna á íslandi, sEm rEiknaður Er út frá 
aðfErðafræði Evrópsku hagstofunnar Eurostat, sýndu að 
hann væri 18,1% árið 2012. „Munurinn var 18,5% á almennum 
vinnumarkaði en 16,2% hjá opinberum starfsmönnum. Frá árinu 
2008 hefur óleiðréttur launamunur farið minnkandi og var lægri 
árið 2012 en 2008. Á almennum vinnumarkaði fór launamunurinn 
lækkandi til ársins 2010 en hækkaði aðeins árið 2011. Óleiðréttur 
launamunur hjá opinberum starfsmönnum lækkaði allt tímabilið“ 
skv. tilkynningu Hagstofunnar.
 
hagstofan birti launavísitÖlu fyrir marsmánuð 2013. Skv. 
vísitölunni jókst kaupmáttur launa talsvert frá áramótum og 
mældist svipaður og fyrri hluta árs 2006. Kaupmáttur hafði aukist 
vegna kjarasamningsbundinna launahækkana og styrkingar krónu 
skv. mati Hagstofunnar. Kaupmáttaraukning frá áramótum á 
þessum tíma var 1,9 %.

 

mp banki birti rEkstrartÖlur fyrsta ársfjórðungs. Í tilkynningu 
frá bankanum kom fram að bankinn hagnaðist um 465 milljónir 
króna, eftir skatta, á fyrsta ársfjórðungi. 

mikill fjÖldi fólks safnaðist saman og afhEnti jóhÖnnu 
sigurðardóttur, þávErandi forstætisráðhErra,  fjÖlda rósa 

við stjórnarráðið. Með því vildu þau þakka Jóhönnu fyrir sinn 
35 ára stjórnmálaferil og undanfarin 4 ár sem forsætisráðherra. 
Við athöfnina söng fólkið m.a. maístjörnuna. Viðburðurinn fór 
fram degi fyrir alþingiskosningar og þakkaði Jóhanna fjöldanum 
fyrir stuðninginn í gegnum tíðina.

jafnréttisstofa fagnaði þEim fjÖlda kvEnna sEm voru í framboði 
fyrir þingkosningar. Konur voru 42% frambjóðenda á listum 
stjórnmálaflokka og sagði framkvæmdastýra jafnréttisstofu 
„ánægjulegt“ hvað hlutföll kvenna og karla í framboði hefðu 
jafnast síðustu áratugi.

kjÖrdagur. kjÖrsókn var 81,4% á landsvísu, 2,2 % skiluðu 
auðu og 0,3 % atkvæða voru dæmd ógild. 

Ríkisstjórnarflokkarnir, Samfylkingin og Vinstri grænir, töpuðu 
27 % atkvæða frá því í kosningum 2009. Samfylkingin tapaði 11 
þingmönnum, fékk 9 þingmenn, Vinstrihreyfingin grænt framboð, 
tapaði 7 þingmönnum og uppskar 7 á þing. Sjálfstæðisflokkurinn 
og Framsóknarflokkurinn fengu báðir 19 þingmenn.

Viðbrögð formanna stjórnarflokkanna fengu mikla athygli 
enda voru úrslitin túlkuð þannig að stjórnarflokkarnir hefðu 
goldið „sögulegt afhroð í kosningunum“, fóru samtals úr 34 
þingmönnum í 16. Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar, 
sagði eftir að úrslitin lágu fyrir að flokkurinn hefði staðið vörð um 
almannahagsmuni í kosningabaráttunni og að „sú tíð kæmi aftur 
að þjóðin þyrfti sterkan jafnaðarmannaflokk“. Katrín Jakobsdóttir, 
formaður VG, sagðist stolt af flokknum, hann hefði byrjað í mikilli 
lægð við upphaf kosningabaráttunnar en flokksmenn hefðu sýnt 
mikla samstöðu og mætt mótlætinu vel.

„Til hamingju með kvöldið og til hamingju með sigurinn“ sagði 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins 
og sigurvegari kosninganna, þegar hann ávarpaði mikinn fjölda 
félagsmanna á kosningavöku flokksins eftir að úrslitin lágu fyrir. 
Hann sagði úrslitin vera ákall um þá forgangsröðun sem flokkurinn 
hefði talað fyrir

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, sýndi mikið 
þakklæti þegar hann ávarpaði sína stuðningsmenn. Flokkurinn náði 
að snúa fylginu talsvert við á síðustu dögum kosningabaráttunnar 
og fékk því talsvert meira fylgi en hann hafði mælst með 2 vikum 
fyrir kjördag. Bjarni sagði að stuðningsmenn flokksins hefðu „séð 
það býsna svart í þessari baráttu en við ákváðum að taka höndum 
saman og snúa stöðunni okkur í vil“.

Fylgi flokkanna á landsvísu 2013
Björt framtíð 8,3% 
Framsóknarflokkurinn 24,4%
Sjálfstæðisflokkurinn  26,7%
Hægri-grænir 1,7%
Húmanistaflokkurinn 0,1%
Flokkur heimilanna 3,0%
Regnboginn 1,0%
Sturla Jónsson 0,1%
Lýðræðisvaktin 2,5%
Landsbyggðaflokkurinn  0,2%
Alþýðufylkingin 0,1%
Samfylkingin 12,9%
Dögun  3,1%
Vinstri-græn 10,9%
Píratar 5,1%

b a n k a m á l

m E n n i n g

v i ð s k i p t i  o g              E f n a h a g s m á l

b a n k a m á l

s t j ó r n            m á l



30

5,8 % atvinnulEysi mældist að mEðaltali á fyrsta ársfjórðungi 
2013 samkvæmt tÖlum hagstofunnar. 10.400 manns voru á 
atvinnuleysisskrá en á sama tíma árið 2012 voru 12.700 manns 
atvinnulausir.

Eftir hálftíma fund á bEssastÖðum tilkynnti ólafur ragnar 
grímsson, forsEti íslands, að hann vEitti sigmundi davíð 
gunnlaugssyni, formanni framsóknarflokksins, umboð til 
stjórnarmyndunar. Sigmundur hóf í kjölfarið að hitta alla formenn 
stjórnmálaflokka sem náðu manni á þing.

 maí

samkomur voru boðaðar á 40 stÖðum um land allt í tilEfni 
af baráttudEgi vErkalýðsins. Mjög fjölmennt var í miðbæ 
Reykjavíkur á kröfugöngu verkalýðsfélaga og á útifundi á 
Ingólfstorgi. Hjá talsmönnum verkalýðsfélaga var mikið rætt um 
stefnumál flokkanna og þau hvött til að efna kosningaloforðin. 

StrandvEiðitímabilið hófst og mátti vEiða til loka 
ágústmánaðar. Heildarafli strandveiða var 8.600 tonn af botnfiski.
 

fjarðabyggð sigraði í útsvari, spurningakEppni svEitarfélaganna 
á vEgum ríkisútvarpsins. Lið Fjarðabyggðar  hlaut 98 stig á móti 
56 stigum liðs Reykjavíkur.

formlEgar stjórnarmyndunarviðræður hófust þEgar 
framsóknarflokkurinn hóf að ræða við sjálfstæðisflokkinn 
um myndun nýrrar ríkisstjórnar.

Ein af vinsælustu fréttum ársins lEit dagsins ljós þEgar grEint 
var frá því að formEnn framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks 
hEfðu sEtið á fundi og rætt mÖgulEika á myndun ríkisstjórnar. 
Við lok dags hefðu þeir gætt sér á vöfflum sem Bjarni Benediktsson, 
formaður Sjálfstæðisflokksins, og Svanhildur Hólm Valsdóttir, 
aðstoðarmaður hans, bökuðu. Vöfflubaksturinn og átið átti eftir 
að verða tíðrætt gamanmál næstu daga og vikur.

 

fyrsta hrEfna vErtíðarinnar var skotin En hún vó um 7 tonn. 
Ákvörðun Hvals hf. um að hefja veiðar að nýju sóttu mikillar 

gagnrýni og var Barack Obama, forseti Bandaríkjanna, m.a. hvattur 
til að beita Íslendinga viðskiptaþvingunum.  Ákveðið var að heimila 
veiðar á 216 dýrum. 

ólafur ragnar grímsson, forsEti íslands, varð sjÖtugur. 
Ólafur er fæddur á Ísafirði þann 14. maí 1943.

pEningastEfnunEfnd sEðlabanka íslands tilkynnti um óbrEytta 
stýrivExti. Á þessum tímapunkti höfðu stýrivextir haldist óbreyttir 
frá 14. nóvember. Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, sagði það 
ánægjulegt að verðbólgan væri á niðurleið.
Samtök atvinnulífsins gagnrýndu ákvörðun Peningastefnunefndar 
og sögðu svigrúm til vaxtalækkunar.

Stjórn Eirar ákvað að óska Eftir grEiðslustÖðvun. Stjórnin 
hafði reynt frá því hún tók við í desember árið 2012 að leysa 
greiðsluvanda hjúkrunarheimilisins. Gerð var tilraun til að semja 
við íbúa og íbúðaréttarhafa án árangurs.  Jón Sigurðsson, formaður 
stjórnar Eirar, sagði að engin röskun yrði á þjónustu og umönnun og 
að áfram yrði unnið að nauðarsamningum og endurskipulagningu 
á rekstri félagsins.

mp banki tilkynnti að gErt hafi vErið tilboð í allt hlutafé 
í íslEnskum vErðbréfum hf. og hEfði tilskilinn mEirihluti 
EigEnda félagsins gEngið að skilmálum tilboðsins. Kaupverð 
var greitt með hlutabréfum í MP banka. Í tilkynningu frá MP 
banka sagði að sameiginlega yrðu félögin „í hópi þriggja stærstu 
fyrirtækja á Íslandi á sviði eignastýringar með um 190 milljarða 
eignir í stýringu.“ Bankinn tilkynnti einnig að hann hyggðist 
bjóða Akureyringum upp á aukna bankaþjónustu með opnun 
útibús á Akureyri.

Eyþór ingi gunnlaugsson flutti framlag íslands í undankEppni 
sÖngvakEppninnar Eurosvision, sÖngvakEppni Evrópskra 
sjónvarpsstÖðva. Keppnin fór fram í Malmö í Svíðþjóð og stóð 
Eyþór sig með stakri prýði en hann flutti lagið Ég á líf  á íslensku 
en það var í fyrsta sinn frá því 1997 sem Íslendingar sungu á 
móðurmálinu í keppninni. Með framlagi sínu komst Eyþór og 
sveit Íslands áfram í lokakeppni söngvakeppninnar.

Eyþór ingi gunnlaugsson 
flutti framlag íslands í 
lokakEppni Eurosvision. 
Almennt voru Eurovision 
spekingar sammála um að 
íslenska sveitin hefði staðið sig 
vel. Ísland hafnaði í 17. sæti 
keppninnar.
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flokksráð sjálfstæðisflokksins og miðstjórn 
framsóknarflokksins voru kÖlluð til funda. Tilefni fundanna 
var að bera undir flokksstofnanirnar stjórnarsáttmála flokkanna. 
Báðir flokkarnir samþykktu stjórnarsáttmálann á fundum sínum 
einróma.

stjórnarsáttmáli framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks 
var kynntur almEnningi á blaðamannafundi sEm haldinn var í 
héraðskólanum á laugarvatni. Fyrir fundinn hafði Sigmundur 
Davíð kynnt forseta Íslands innihald stjórnarsáttmálans á fundi. 
Síðar þennan dag var tilkynnt um ráðherraskipan nýrrar ríkisstjórnar 
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks. Ákveðið var að Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson skyldi taka við embætti forsætisráðherra og 
Bjarni Benediktsson yrði fjármála – og efnahagsráðherra. Aðrir í 
ríkisstjórn voru frá Framsóknarflokki þau Gunnar Bragi Sveinsson 
sem var skipaður utanríkisráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson 
varð sjávarútvegs-, landbúnaðar- og umhverfisráðherra og Eygló 
Harðardóttir félagsmálaráðherra. Fyrir Sjálfstæðisflokkinn tók 
Hanna Birna Kristjánsdóttir við innanríkisráðuneytinu, Illugi 
Gunnarsson varð mennta- og menningarmálaráðherra, Ragnheiður 
Elín Árnadóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra og Kristján Þór 
Júlíusson heilbrigðisráðherra.

tvEir ríkisráðsfundir voru haldnir á bEssastÖðum. Annarsvegar 
var það síðasti ríkisráðsfundur ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur 
og Steingríms J. Sigfússonar og hinsvegar fyrsti ríkisráðsfundur 
ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og Bjarna 
Benediktssonar.

ný ríkisstjórn tók formlEga við.

ný ríkisstjórn íslands ákvað á 
fyrsta ríkisstjórnarfundi sínum að 
skipa ráðhErranEfnd um úrlausnir 
í skuldamálum hEimilanna. 
Í ráðherranefndinni sátu Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
forsætisráðherra, Eygló Harðardóttir, félagsmálaráðherra, Bjarni 
Benediktsson, fjármálaráðherra og Hanna Birna Kristjánsdóttir, 
innanríkisráðherra.
Í stefnuyfirlýsingu ríkistjórnarinnar var kveðið á um að taka skyldi 
á skuldavanda íslenskra heimila með markvissum aðgerðum.

sfr og vr kynntu niðurstÖður viðhorfskÖnnunar um Fyrirtæki 
ársins og Stofnun ársins á Hilton Reykjavík. Stofnanir ársins voru 
þrjár, en verðlaunað var fyrir ákveðna stærðarflokka. Sérstakur 
saksóknari var sigurvegari þriðja árið í röð í flokki stórra stofnana 
með fleiri en 50 starfsmenn. Landmælingar var stofnun ársins 
í flokki meðalstórra stofnana þar sem starfsmenn eru 20-49 
talsins og í flokki stofnana þar sem starfsmenn eru færri en 20 
var Sýslumaðurinn á Siglufirði stofnun ársins.

Í hópi fyrirtækja var Johan Rönning valið Fyrirtæki ársins, 
annað árið í röð, í hópi stærri fyrirtækja þar sem starfsmenn eru 

að lágmarki fimmtíu. Miracle var fyrirtæki ársins í hópi fyrirtækja 
með 20 – 49 starfsmenn og Vinnuföt í hópi fyrirtækja þar sem 
starfsmenn eru færri en tuttugu.

róbErt wEssman, forstjóri alvogEn, kynnti tillÖgur um lausn 
á snjóhEngjuvandamálinu. Tillögurnar fólu í sér að sett yrði ákvæði 
í íslenska löggjöf um að náist ekki nauðasamningar fyrir næstu 
áramót þá beri slitastjórnum bankanna að setja þá í þrot. Þá sagði 
Róbert að skerpa þyrfti á gjaldþrotalöggjöf þannig aað einungis sé 
heimilt að greiða út úr íslenskum þrotabúum í íslenskri mynt og 
afnema þurfi undanþágur sem heimili vaxtagreiðslur til erlendra 
eigenda krónueigna í erlendri mynt. Tillögurnar miða að því að 
lágmarka skaðann sem getur hlotist af því þegar erlendir kröfuhafar 
hyggjast leysa út íslenskar krónueignir. 

forsEti finnlands, sauli niinistÖ, kom til íslands í opinbEra 
hEimsókn. Í heimsókn sinni sem varði í tvo daga fundaði hann 
ásamt eiginkonu sinni m.a. með forsetahjónunum á Bessastöðum, 
Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni forsætisráðherra og fór í 
skoðunarferðir.  

gunnar bragi svEinsson, nýr utanríkisráðhErra, tilkynnti 
að allri vinnu í utanríkisráðunEytinu vEgna aðildaviðræðna 
við Esb hEfði vErið hætt. Hann tilkynnti að hann hyggðist 
funda með Stefan Fühle, stækkunarstjóra ESB, eftir tvær vikur og 
tilkynna formlega ákvörðun Íslands um að gera hlé á viðræðum. 

Efnahags og framfarastofnunin, oEcd, birti Efnahagsspá sína. 
Á Íslandi var spáð hægfara hagvexti og 2,5 % hagvexti árið 2014. Í 
efnahagsspánni er gert ráð fyrir því að af fyrirhuguðum áætlunum 
í fjárfestingum við uppbyggingu orkufreks iðnaðar verði. Í spánni 
var jafnframt gert ráð fyrir að verðbólga færi minnkandi ásamt 
skuldum ríkisins sem hlutfall af þjóðarframleiðslu.

stEinunn guðbjartsdóttir, formaður slitastjórnar glitnis, 
sagði í þættinum Spegillinn á Rás 1að slitastjórn Glitnis væri tilbúin 
til viðræðna við stjórnvöld um uppgjör þrotabúsins. Hún sagði 
frumvarp að nauðasamningi tilbúið af hálfu bankans.

 
íslandsbanki birti árshlutauppgjÖr fyrsta ársfjórðungs. Í 
tilkynningu frá bankanum kom fram að afkoma bankans eftir 
skatta hafi verið jákvæð um 4,6 ma. kr. á fyrsta ársfjórðungi 2013, 
samanborið við 5,6 ma. kr. á sama tímabili 2012. Í tilkynningunni 
sagði að arðsemi eigin fjár eftir skatta hafi lækkað í 12,2% sem 
skýrist að „mestu af hærra eigin fé, sem hefur hækkað um 18% á 
milli ára, eða frá 129 ma. kr. í 152. ma. kr.“ 
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hagstofan birti tÖlur um vÖruskiptajÖfnuð fyrir fyrstu fjóra 
mánuði ársins. Fluttar voru út á fyrstu fjóru mánuðum ársins vörur 
fyrir 207,8 milljarða króna en inn fyrir 177,3 milljarða króna. 30,5 
milljarða króna afgangur var því á vöruskiptum við útlönd skv. 
tilkynningu Hagstofunnar.  Á sama tíma árs 2012 voru þau hagstæð 
um 27,7 milljarða á gengi hvors árs. Vöruskiptajöfnuðurinn var 
því 2,8 milljörðum króna hagstæðari en á sama tíma árið áður.

júní

orlofsuppbót til félagsmanna ssf var grEidd út að upphæð 
21.000 kr. fyrir fullt starf á liðnu orlofsári.

guðbErgur bErgsson, rithÖfundur,  hl aut 
hEiðursdoktorsnafnbót frá háskóla íslands. Vigdís 
Finnbogadóttir opnaði málþing til heiðurs Guðbergi og sagði 
hann hafa brotið blað í íslenskri bókmenntasögu. 

guðmundur stEingrímsson, formaður bjartrar framtíðar, og 
árni páll árnason, formaður samfylkingarinnar, gagnrýndu 
í fréttum rúv boðun þingsEtningar Eftir að hafi fEngið 
staðfEstingu á dagsEtningu þEgar mÖtunEyti þingsins sEndi út 
matsEðil. Þeir gagnrýndu samráðsleysi í tengslum við fyrirhugað 
sumarþing. Þeir gagnrýndu það að engin formleg tilkynning 
hefði verið send út til þingmanna um þingsetningu eða boðað 
formlega til þings.

sigmundur davíð gunnlaugsson fundaði mEð dmitry 
mEdvEdEv, forsætisráðhErra rússlands, í tEngslum við 
lEiðtogafundi aðildarríkja barEntsráðsins sEm þEir sóttu í 
kirkEnEs í norEgi.

hinn sívinsæli og 
ástsæli fjÖlmiðlamaður 
hErmann gunnarsson, 
hEmmi gunn, lést 
þEnnan dag. Hermann 
lést úr hjartaáfalli er 
hann var staddur í fríi í 
Tælandi. Hann var 66 
ára gamall. Hermann var fæddur 9. desember 1946 og var sonur 
hjónanna Bjargar Sigríðar Hermannsdóttur og Gunnars Gíslasonar. 
Hermann var á meðal fremstu íþróttamanna þjóðarinnar á sínum 

tíma og var landsliðsmaður bæði í knattspyrnu og handknattleik. 
Hann starfaði í áratugi við fjölmiðla og var einn ástsælasti útvarps- 
og sjónvarpsmaður þjóðarinnar.

 
hErmanns var víða minnst og var m.a. haldin minningarstund 
í hátíðarsal vals. Á heimasíðu félagsins kom fram að félagið 
kæmi saman til að minnast „eins af þekktustu og bestu sonum 
knattspyrnufélags Vals með þakklæti og virðingu.“ Hans var víða 
minnst á þessum degi t.a.m. í útvarpi og sjónvarpi og þá var 
klappað í heila mínútu áður en landsleikur Íslands og Slóveníu 
hófst á Laugardalsvelli í undankeppni HM en sá leikur fór fram 
nokkrum dögum eftir andlát Hermanns.

sEðlabankinn gaf út samantEkt varðandi hrEinar Eignir 
lífEyrissjóðanna. Samkvæmt tölum Seðlabankans jukust eignir 
lífeyrissjóðanna um 11 milljarða króna í apríl 2013. Hrein eign 
sjóðanna nam 2.463 milljörðum króna á þessum tímapunkti. 

rúv grEindi frá því að um 54 þúsund ErlEndir fErðamEnn hafi 
farið frá landinu um flugstÖð lEifs Eiríkssonar í maí 2013. 
Það er um 8 þúsund fleiri ferðamenn en í sama mánuði árið 2012.  
18,6 % fjölgun ferðamanna var því milli ára í maí. „Fjöldinn hefur 
nærri þrefaldast síðustu tólf árin en í maí 2002 voru nítján þúsund 
erlendir ferðamenn hér“ sagði í fréttum RÚV.

sigmundur davíð gunnlaugsson, forsætisráðhErra, flutti 
sína fyrstu stEfnuræðu sEm forstætisráðhErra. 

 
bjarni bEnEdiktsson, Efnahags- og fjármálaráðhErra, sagði 
ríkisstjórnina stEfna að hallalausum fjárlÖgum árið 2015.

fyrsta tÖlublað ssf-blaðsins

árið 2013 kom út. 

rúv tók saman og fjallaði um þann kostnað sEm íslEndingar 
borga fyrir dEbEtkortafærslur. Fram kom að kostnaðurinn fyrir 
þær næstum 65 milljón debetkortafærslur Íslendinga á ári næmi um 
einum milljarði króna á ári. Gjald er tekið fyrir debetkortafærslur 
en verðlagningin er misjöfn milli banka.

 
már guðmundsson, sEðlabankastjóri, gErði 
grEin fyrir ákvÖrðun pEningastEfnunEfndar 
um að halda stýrivÖxtum óbrEyttum. Sagði 
hann helstu skýringu fyrir óbreyttum vöxtum 
vera minni hagvöxt á fyrsta ársfjórðungi en 
gert hafi verið ráð fyrir, það þýddi þó ekki minni hagvöxt fyrir 
allt árið. Hann sagði að gengi krónunnar hefði verið stöðugt að 
undanförnu, verðbólga hafi minnkað og að efnahagsbatinn væri 
í aðalatriðum í samræmi við spár. 
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sigmundur davíð gunnlaugsson, forsætisráðhErra, og bjarni 
bEnEdiktsson, fjármálaráðhErra, héldu blaðamannafund í 
þjóðmEnningarhúsinu og kynntu samantEkt um ríkisfjármálin. 
Meginniðurstaða fundarins var að heildartekjur ríkissjóðs á þessu 
ári gætu orðið allt að átta milljörðum króna lægri en gert var ráð 
fyrir í fjárlögum.  

maria damanaki, sjávarútvEgsstjóri Evrópusambandsins, sagði 
í samtali við fréttamann bbc að ríkisstjórn íslands yrði að 
sEmja án tafar við Esb í makríldEilunni svo Ekki þurfi að koma 
til rEfsiaðgErða. 

 
gunnar bragi svEinsson, utanríkisráðhErra, gEkk á fund 
stEfans fülE, stækkunarstjóra Esb, í brussEl. Eftir fundinn 
var boðað til blaðamannafundar þar sem greint var frá því að 
Gunnar Bragi hefði tilkynnt honum að Ísland hyggðist gera hlé á 
aðildarviðræðum sínum við ESB. Stefan Füle sagði af þessu tilefni 
að þetta væru vonbrigði en að afstaða ESB væri áfram sú að Ísland 
ætti heima innan ESB og að dyrnar stæðu Íslendingum enn opnar 
en ekki væri hægt að fresta umsóknarferlinu endalaust. 

 

alþjóðagjaldEyrissjóðurinn kynnti niðurstÖður úttEktar 
sjóðsins á íslEnsku Efnahagslífi. Daria Zakharova, yfirmaður 
sendinefndar Alþjóða gjaldeyrissjóðsins, kynnti niðurstöðurnar og 
sagði að helsti vandi íslensks efnahagslífs vera afleiðingar hrunsins 
og þar vega fjármagnshöftin þyngst að hennar mati. Í yfirlýsingu 
sjóðsins var svigrúm til skuldaleiðréttinga sagt vera lítið og ef 
að hagstæðir samningar næðust við kröfuhafa þrotabús gömlu 
bankanna sem gæfu af sér „óvænta uppsprettu fjár“ væri réttast að 
nýta þá fjármuni í þágu allra landsmanna t.d. með því að greiða 
niður opinberar skuldir.

ákvÖrðun forsEtafrúarinnar dorrit moussaiEff  að færa 
lÖghEimili sitt til brEtalands sætti gagnrýni. Dorrit sendi frá 
sér yfirlýsingu og kom fram í fjölmiðlum og útskýrði að ákvörðun 
sín snéri að loforði sem hún hefði gefið foreldrum sínum um að 
taka við fjölskyldufyrirtækinu í Bretlandi. Á þeim tíma taldi hún 
að Ólafur yrði ekki forseti Íslands næstu fjögur árin. Hún þvertók 
fyrir þær getgátur að ákvörðunin tengdist skattamálum á nokkurn 
hátt. Síðar á þessum degi sagði hún bresk skattalög knýja hana til 
að færa lögheimili sitt vegna fjölskyldufyrirtækisins.

maria damanaki, sjávarútvEgsráðhErra Esb, sagði þolinmæði 
sambandsins gagnvart íslandi í makríldEilunni á þrotum. Hún 
sagði frekari samningaviðræður óþarfar og að hún myndi gera grein 
fyrir refsiaðgerðum gegn Íslandi á Evrópuþinginu. Sigurður Ingi 
Jóhannsson, sjávarútvegsráðherra, undraðist orð Damanaki en 
hann sagði að þau hefðu átt ánægjulegan fund um stöðuna viku 
áður en hún lét ummælin falla.

hátíðardagskrá var boðuð víðsvEgar um landið í tilEfni af 
þjóðhátíðardEgi íslEndinga. Forseti Íslands sæmdi níu Íslendinga 
heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu á Bessastöðum.

 
fyrsta langrEyð hvalvEiðivErtíðarinnar var vEidd og hún 
drEgin á land.

þEir Eyþór Eðvaldsson, kjartan jakob hauksson, Einar Örn 
sigurdórsson og svanur wilcox komu til orknEyjar á fÖr 
sinni yfir atlantshafið. Leiðangur þeirra lá frá Noregi yfir til 
Íslands á sérstökum úthafsróðrabáti.

sérstÖk umræða fór fram á aþingi um stÖðu ríkisfjármála. 
Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, sagði uppsafnaðan halla 
ríkissjóðs frá 2009 stefna í 400 milljarða króna.  Hann sagði of 
mikla bjartsýni hafa gætt við vinnu að fjárlagagerð ársins 2013. 
Steingrímur J. Sigfússon sagði ríkisstjórnina draga upp of dökka 
mynd af stöðu ríkisfjármála.

skýrsla Eurofund, sEm fjallar um lífskjÖr og vinnumarkað innan 
Esb, var birt. Í skýrslunni var farið yfir svarta atvinnustarfsemi á 
Íslandi. Skv. skýrslunni er svört atvinnustarfsemi hér á landi um 
fimmtán prósent af vergri landsframleiðslu eða sem nemur yfir 200 
milljarða íslenskra króna. Skv. tölum skýrslunnar var mest um svarta 
atvinnu í farþegaflutningum, eða 27%, í byggingariðnaði um 22%, 
13% hjá starfsmönnum gistiheimila og 4,6% hjá starfsmönnum 
veitingastaða.

 

kvEnnaréttindadagurinn var haldinn hátíðlEgur. haldið var 
upp á að liðin væru 98 ár frá því konur 40 ára og Eldri fEngu 
kosningarétt og kjÖrgEngi til alþingis. 

 
 

ólafur Eðvarð rafnsson, forsEti 
íþrótta-og ólympíusambands íslands 
og forsEti fiba EuropE, varð 
bráðkvaddur í sviss þar sEm hann 
sótti fund í miðstjórn fiba world, 
alþjóða kÖrfuknattlEikssambandsins. Ólafur lést fimmtugur 
að aldri og lætur eftir sig eiginkonu og þrjú börn. Ólafar var 
víða minnst en hann hafði um árabil lagt mikið af mörkum til 
uppbyggingar íþróttaiðkunar á Íslandi. 
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nýtt tÖlublað frjálsrar vErslunar kom út, að þEssu sinni 
tilEinkað konum á vinnumarkaði. Í blaðinu var birt úttekt VR 
á launamuni kynjanna og kom þar fram að konur verði af fimm 
milljörðum króna á ári vegna launamunar kynjanna.

 
opinbEr hEimsókn forsEta íslands og Eiginkonu hans til 
þýskalands hófst í bErlín mEð móttÖkuathÖfn í bEllEvuE 
hÖllinni. Í heimsókn sinni til Þýskalands hitti forsetinn m.a. forseta 
Þýskalands, forseta sambandsþingsins og Angelu Merkel kanslara.

brEska tímaritið thE lawyEr valdi tim ward, sEm var 
aðalmálflutningsmaður íslands í icEsavE-málinu fyrir Efta-
dómstólnum, málflutningsmann ársins.

skýrsla samstarfsnEfndar um aðgErðaáætlun í loftslagsmálum 
birti niðurstÖður um losun gróðurhúsalofttEgunda 
frá árinu 2008 til 2010. Samkvæmt skýrslunni dróst losun 
gróðurhúsalofttegunda saman um 9% frá 2008 til 2010 á Íslandi. 
Losun á árinu 2010 var 5% lægri en áætlun hafði gert ráð fyrir. 

þjóðhagsspá hagstofu íslands kom út. Í spánni var gert ráð 
fyrir minnkandi hagvexti og minni einkaneyslu. Gert var ráð fyrir 
að hagvöxtur á árinu yrði 1,7 % sem er litlu meiri hagvöxtur en 
árið 2012. 

sEðlabankinn tilkynnti að bankinn hEfði lokað síðustu 
sEðlagEymslu sEðlabanka íslands utan rEykjavíkur. „Flestar 
urðu þær 24 talsins árið 1980 en síðasta áratuginn hefur þeim 
farið fækkandi jafnt og þétt, þar til þeirri síðustu var lokað“ segir 
í tilkynningu bankans.  

þing Evrópuráðsins samþykkti ályktun laga- og 
mannréttindanEfndar þEss um vErnd stjórnmálamanna í Embætti 
fyrir ákærum vEgna pólítískra ákvarðanna. Í skýrslunni voru 
réttarhöldin yfir Geir Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra og 
Júliu Tymoshenko, fyrrverandi forsætisráðherra Úkraínu gagnrýnd 
harkalega. Geir H. Haarde sendi frá sér yfirlýsingu í kjölfarið þar 
sem hann sagði ályktunina sigur fyrir sig í málinu. „Niðurstaðan 
lýsir fordæmingu á pólitískum sakamálaréttarhöldum þar sem fólk 
er ákært fyrir pólitískar ákvarðanir eða skoðanir. Það er sannarlega 
dapurlegt að Ísland skuli með landsdómsmálinu hafa verið komið 
í slíkan félagsskap af þáverandi ráðamönnum þjóðarinnar“ segir 
í yfirlýsingu Geirs.

ban ki-moon, aðalframkvæmdastjóri 
samEinuðu þjóðanna, kom í opinbEra 
hEimsókn til íslands.  Í heimsókninni 
átti Ban Ki-moon m.a. fund með 
forsætisráðherra, utanríkisráðherra og forseta 
Íslands, en einnig var farið í skoðunarferð 
um landið.

júlí

róbErt arnfinnsson lEikari lést á nítugasta 
aldursári. Róbert fæddist í Leipzig í 
Þýskalandi 16. ágúst árið 1923. Hann var 
landsþekktur leikari og lék í fjölda leikrita, 
sjónvarpsþátta og kvikmynda á yfir sextíu 
ára leikferli.

Róbert lætur eftir sig eiginkonu, þrjár dætur, 
barnabörn og barnabarnabörn.

samgÖngustofa tók til starfa. stofnunin Er ný og tEkur við 
hlutvErki umfErðarstofu, flugmálastjórnar og því hlutvErki 
siglingastofnunar sEm snýr að skipum og áhÖfnum.

rannsóknarnEfnd alþingis um íbúðalánasjóð gaf út skýrslu sína 
um stÖrf íbúðalánasjóðs á undanfÖrnum árum. Í skýrslunni eru 
ákvarðanir stjórnvalda og stjórnenda gagnrýndar og gert grein fyrir 
öðrum ástæðum sem höfðu slæm áhrif á stöðu sjóðsins. Þórarinn 
G. Pétursson, aðalhagfræðingur Seðlabankans og þáverandi 
forstöðumaður rannsóknar- og spádeildar hagfræðisviðs bankans, 
sagði í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um efnahagshrunið 
að ein alvarlegustu mistök í hagstjórn á Íslandi síðustu árin hafi 
verið breytingin á íbúðalánakerfinu 2004.

 

skuldabréf arion banka hf. í norskum krónum voru 
tEkin til viðskipta í kauphÖllinni í osló. Heildarútgáfa 
skuldabréfaflokksins voru 500 milljónir norskra króna að nafnvirði, 
eða um 11,2 milljarðar íslenskra króna. Útgáfan var sú fyrsta sinnar 
tegundar hjá íslensku fjármálafyrirtæki frá árinu 2007.

 
stjórnir sparisjóðs svarfdæla og sparisjóðs þórshafnar og 
nágrEnnis komu saman á hluthafafundi og samþykktu Einróma 
að samEinast í sparisjóð norðurlands, mEð hÖfuðstÖðvar á 
dalvík.
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frumvarp til laga um vEiðigjald var samþykkt á alþingi 
Eftir langar og harðar dEilur á sumarþingi. Frumvarpið fól 
í meginatriðum í sér að veiðigjald lækkaði á botnfisksafla en 
hækkaði á veiðar uppsjávarafla.

ólafur darri ólafsson, lEikari, var valinn bEsti lEikari í 
aðalhlutvErki á karlovy vary-kvikmyndahátíðinni í tékklandi 
fyrir lEik sinn í kvikmyndinni xl.

ólafur ragnar grímsson forsEti staðfEsti lÖg um vEiðigjald 
þrátt fyrir mótmæli. Hann sagði lögin ekki innihalda breytingar 
á stjórn fiskveiða og væri ekki það veigamikil breyting á lögum að 
það réttlætti það að hann synjaði staðfestingu á lögunum.

Embætti umboðsmanns alþingis varð 25 ára og af því tilEfni 
afhEnti alþingi Embættinu húsið þórshamar En áður hafði 
húsið hýst skrifstofur alþingismanna.

sigmundur davíð gunnlaugsson, forsætisráðhErra og fyrsti 
þingmaður norðausturkjÖrdæmis, þrýsti á sprEngihnappinn 
við fyrstu sprEngingu við gErð vaðlahEiðarganga. Byrjað var 
að sprengja fyrir göngum undir Vaðlaheiði í Eyjafirði. Áætlað er 
að  göngin verði tilbúin árið 2016.

skráð atvinnulEysi í júní var 3,9% samkvæmt tÖlum 
vinnumálastofnunar. Atvinnuleysið minnkaði um 0,4% milli 
mánaða og um 0,9% frá því í júní 2012 og hafði atvinnuleysi ekki 
mælst minna frá því í nóvember 2008.

sigmundur davíð gunnlaugsson, forsætisráðhErra, hélt 
til brussEl til fundar mEð hErman van rompuy, forsEta 
lEiðtogaráðs Evrópusambandsins, og josE manuEl barroso, 
forsEta framkvæmdastjórnar sambandsins. 

bankasýsla ríkisins gaf út skýrslu um starfsEmi stofnunarinnar. 
Í skýrslunni kom fram að stofnunin teldi mikilvægt að kanna 
skráningu á hlutabréfum Landsbankans á innlenda og erlenda 
hlutabréfamarkaði.

niðurstaða ríkisrEiknings fyrir árið 2012 sýndi að afkoma 
ríkissjóðs árið 2012 varð tíu milljÖrðum króna lakari En gErt 
var ráð fyrir þEgar fjárlÖg og fjáraukalÖg voru samþykkt í 
dEsEmbEr 2012. „36 milljarða króna halli var á rekstri ríkissjóðs í 
fyrra þegar litið er til allra útgjalda og tekna“ sagði í tilkynningu 
fjármálaráðuneytisins.

páll harðarson, forstjóri kauphallarinnar, sagði í fréttum 
rúv líf vEra að færast í hlutabréfamarkaðinn. „Við höfum séð 
sex nýskráningar á um einu og hálfu ári. Það hefur færst aukið líf 
í markaðinn og við höfum séð að segja má stakkaskipti á honum 
frá í desember 2011“ sagði Páll.

vaxandi óánægja mEð álag og niðurskurð á landspítalanum 
varð ábErandi í umræðunni. Niðurstaða starfsumhverfiskönnunar 
sem gerð var meðal starfsmanna spítalans sl. vor sýndi að um 
60% starfsmanna Landspítalans töldu vinnuálag of mikið eða 
allt of mikið.

álagningarsEðlar Einstaklinga urðu aðgEngilEgir á þjónustuvEf 
ríkisskattstjóra.

fjármálaráðunEytið birti niðurstÖðu á álagningu opinbErra 
gjalda vEgna ársins 2012. Í niðurstöðunum sem byggðar eru 
á álagningu opinberra gjalda á einstaklinga kemur fram að 
tekjuskatts- og útsvarsstofn landsmanna árið 2013 vegna tekna 
árið 2012 hafði aukist um 6,4% frá því sem það var árið 2011. Á 
vef fjármálaráðuneytisins kemur fram að útsvarstekjur sveitarfélaga 
voru 139,2 milljarðar árið 2012 sem var 6,7% aukning frá 2011. 

 

grEint var frá því í morgunblaðinu að landspítalinn hEfði 
hafið að vinna að undirbúningi nEyðaráætlunar Ef til uppsagna 
gEislafræðinga tækju gildi við upphaf ágústmánaðar. 

 

jóhannEs jónsson, kaupmaður og 
stofnandi bónus, lést 72 ára að aldri. 
Jóhannes fæddist í Reykjavík 31. ágúst 
1940. Hann lést eftir nokkurra ára baráttu 
við krabbamein. Jóhannes lætur eftir  sig 
eiginkonu, tvö börn, tvö stjúpbörn og fimm 
barnabörn.

skrifstofu alþjóðagjaldEyrissjóðsins á íslandi var lokað. 
Fráfarandi sendifulltrúi sjóðsins segir að endurreisnaráætlun Íslands 
hafi skilað gífurlegum árangri.
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ágúst

 
samningar tókust í kjaradEilu gEislafræðinga og landspítalans 
um nóttina. Uppsagnir geislafræðinga tóku þó gildi um miðnætti 
á mánaðarmótunum júlí - ágúst. Geislafræðingar byrjuðu að 
mæta til vinnu og drógu 15 geislafræðingar uppsögn sína til baka 
samdægurs.

„íslEnskt hEilbrigðiskErfi færist frá því að vEra mEðal 
þEirra frEmstu í hEiminum og nær því sEm búast mEgi við hjá 
lítilli afskEkktri þjóð“ sögðu Einar Stefánsson og Sigurður 
Guðmundsson, starfandi læknar á Landspítalanum og prófessorar 
við Háskóla Íslands, í grein í Morgunblaðsinu. Greinin vakti mikla 
athygli enda staða Landspítalans mikið til umræðu.

samkvæmt skýrslu fErðamálanEfndar Evrópusambandsins 
fjÖlgaði fErðamÖnnum hér á landi um þrjátíu prósEnt í apríl 
og júní.

kaupsamningar um fastEignir voru rúmlEga 20% flEiri í júlí 
En júní í ár skv markaðsfréttum þjóðskrár íslands.

árlEg skýrsla alþjóðagjaldEyrissjóðsins um Efnahagshorfur 
aðildaríkja sjóðsisn kom út. Þar kom fram að efnahagur Íslands 
væri á réttri leið en að það sé áhyggjuefni hversu hægt hafi á 
hagvexti. Í skýrslunni kom einnig fram að sjóðurinn teldi Ísland 
ekki hafa bolmagn til að framkvæma skuldaleiðréttingar lána.

morgunblaðið grEindi frá því að fjárfEstingahópur frá 
asíu hEfði áhuga á að kaupa 95 % hlut krÖfuhafa glitnis í 
íslandsbanka. Skv. heimildum blaðsins átti kaupverðið að vera 
115 milljarðar króna. Í blaðinu kom jafnframt fram að slitastjórn 
Glitnis biði viðbragða frá íslenskum stjórnvöldum.

fram kom í fréttum rúv að ipa styrkir Evrópusambandsins, 
sEm ætlaðir Eru þjóðum í aðildarfErli, lækkuðu um tæpa fjóra 
milljarða vEgna þEss að íslEnsk stjórnvÖld hafi gErt hlé á 
aðildarviðræðum við sambandið. 

þórEy þórðardóttir, framkvæmdastjóri landssamtaka 
lífEyrissjóða, sagði í fréttum rúv að nauðsynlEgt væri 
að aflétta gjaldEyrishÖftum. Hún sagði að hætt væri við 
bólumyndun ef sjóðirnir gætu ekki fjárfest erlendis á næstu árum 
vegna haftanna. Mikil áhætta sé að fjárfesta einungis innan íslensks 
hagkerfis. „Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn reiknar með að aflétting 

gjaldeyrishafta geti tekið allt að átta ár“ segir í frétt RÚV en Már 
Guðmundsson Seðlabankastjóri telur afnám hafta geta tekið 
skemmri tíma.

fimm lífEyrissjóðir voru formlEga samEinaðir þEgar 
fjármálaráðunEytið staðfEsti nýjar samþykktir lífEyrissjóðs 
starfsmanna svEitarfélaga, lss. Sjóðirnir sem sameinuðust 
voru Eftirlaunasjóður starfsmanna Hafnarfjarðarkaupstaðar, 
Lífeyrissjóður Akraneskaupstaðar, Lífeyrissjóður starfsmanna 
Húsavíkurkaupstaðar, Lífeyrissjóður Neskaupstaðar og 
Lífeyrissjóður starfsmanna Vestmannaeyjabæjar. Undirbuningur 
sameiningarinnar hafði staðið yfir frá því árið 2009.

félagið „hjartað í vatnsmýrinni“ hóf undirskriftaÖflun þar 
sEm skorað var á borgarstjórn rEykjavíkur og alþingi að 
tryggja óskErta flugstarfsEmi í vatnsmýrinni.

landsvirkjun gaf út afkomutÖlur fyrir fyrri hluta ársins 
2013. Fram kom að Landsvirkjun tapaði 6,3 milljörðum króna. 
Á sama tíma árið 2012 hagnaðist Landsvirkjun um rúman einn 
milljarð króna á fyrri hluta árs. Fyrirtækið sagði að tapið fyrstu 
sex mánuði ársins skýrðist  „einkum af gangvirðisbreytingum á 
ál-afleiðum sem eru innbyggðar í orkusölusamninga.“

golfmót ssf fór fram á garðavElli á akranEsi.

fErðamÖnnum hEfur fjÖlgað mikið á undanfÖrnum árum og 
hEfur fjÖldi þEirra tvÖfaldast á 6 árum. Verkfræðistofan ALTA 
vann skýrslu fyrir Ferðamálastofu en þar kemur fram að það stefni 
í að skattekjur af ferðamönnum verði um 27 milljarðar króna á 
þessu ári auk sérgjalda og tolla.

rúv grEindi frá því að allir viðskiptabankarnir hEfðu skilað 
árshlutauppgjÖri fyrir fyrri hluta ársins 2013. Fram kom 
í fréttatíma RÚV að „Landsbankinn skilaði fimmtán og hálfs 
milljarðs króna hagnaði á fyrri hluta ársins. Arion banki hagnaðist 
um tæpa sex milljarða og Íslandsbanki um röska ellefu.“  Þá skilaði 
MP banki 460 milljón króna hagnaði á fyrri hluta ársins miðað við 
119 milljónir um mitt síðasta ár. „Landsbankinn á einnig mest. 
Heildareignir hans nema tæpum 1.130 milljörðum króna. Arion 
á tæpa 930 milljarða. Íslandsbanki á röska 823 milljarða og MP 
banki á 68 milljarða“ eins og fram kom í fréttum RÚV.  
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sEptEmbEr

landsbankinn Eignaðist í dag 99,9% prósEnt hlut í 
vErktakafyrirtækinu ístaki.

sérstÖk áætlun tók gildi á lyflækningasviði landspítalans. 
Deildarstjóri á lyflækningasviði segir manneklu það mikla að 
ungir læknar treysti sér ekki til að ráða sig í stöður deildarlækna, 
vegna gífurlegs vinnuálags. Hún taldi manneklu á deildinni bitna 
á öryggi sjúklinga.

læknaráð landspítalans ítrEkaði áhyggjur lækna af mÖnnun 
almEnnra lækna á lyflækningasviði spítalans. Í ályktun frá ráðinu 
segir að ástand, sem nú hefur skapast, hafi verið fyrirséð snemma 
í vor. Fréttir af álagi og því ástandi sem ríkti vegna mönnunar- og 
tækjamála spítalans urðu mjög áberandi. 

 

sigmundur davíð gunnlaugsson, forsætisráðhErra, 
sat kvÖldvErðarboð mEð 
lEiðtogum norðurlandanna 
og barack obama, forsEta 
bandaríkjanna, í Embættisbústað 
forsætisráðhErra svíþjóðar í 
stokkhólmi.

 
víða var fjallað um að sigmundur davíð gunnlaugsson, 
forsætisráðhErra, hEfði vErið í ósamstæðum skóm þEgar hann 
hitti barack obama, forsEta bandaríkjanna og lEiðtoga 
hinna norðurlandanna í stokkhólmi. Sigmundur var í einum 
lakkskó og öðrum Nike-íþróttaskó eins og sjá má á mynd á 
vef forsætisráðuneytisins. Ástæðan var sýking í fæti. Myndir af 
ósamstæðu skónum vakti athygli út fyrir landsteinana.

 
stjórn félags almEnnra lækna lýsti yfir nEyðarástandi á 
lyflækningasviði landspítalans vEgna mannEklu. 

viðskiptablaðið grEindi frá því að mEðallaun í bÖnkunum 
þrEmur (íslandsbanka, landsbanka og arion banka) hEfðu 
hækkað um 20-30% á þrEmur árum. Víglundur Þorsteinsson, 
framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, dró launahækkunina 
í efa í fréttum RÚV og sagði laun starfsmanna í bönkunum hafa 
aðeins hækkað nokkrum prósentum meira en laun á almennum 
vinnumarkaði. 

hagstofan grEindi frá því að fjárfEsting á íslandi hEfði drEgist 
saman um 13 % fyrstu sEx mánuði ársins. landsframlEiðsla 
jókst 2,2 % borið saman við fyrstu sEx mánuði ársins í fyrra. 
Þjóðarútgjöld drógust saman um 1 % á sama tíma, einkaneysla 
jókst um 1,2 % og samneysla um 1,1 %.

aldrEi hÖfðu flEiri fErðamEnn sótt ísland hEim En í ágúst 
2013 samkvæmt tÖlum fErðamálastofu. 132 þúsund erlendir 
ferðamenn fóru um Keflavíkurflugvöll í mánuðinum. 

formaður ssf, friðbErt traustason, komst í hann krappan á 
lEið sinni frá rEykjavík í ísafjarðardjúp þar sEm hann fErðaðist 
mEð tEngdaforEldrum sínum. Þar fékk Friðbert hvorki meira né 
minna en vegavinnuhefil inn í bifreið sína. Allir komust ómeiddir 
úr hremmingunum en bíll formannsins var gjörónýtur. Fjallað var 
um óhappið í 2. tölublaði SSF-blaðsins og vakti talsverða athygli 
enda óhappið hið óvenjulegasta. 

tEkjuafkoma hins opinbEra rEyndist nEikvæð um rúma sExtán 
milljarða króna á Öðrum ársfjórðungi þEssa árs samkvæmt frétt 
hagstofunnar. Fram kom að væri lakari niðurstaða en á sama tíma 
í fyrra, þegar hún var neikvæð um rúma fjórtán milljarða króna.

 

 
„landspítali í bráðri hættu“ var fyrirsÖgn grEinar í 
fréttablaðinu.  Greinin var skrifuð af 20 yfirlæknum og 
prófessorum við spítalann. Í greininni sögðu þeir að „álag á lækna 
sé gríðarlegt og starfsánægja í lágmarki. Fyrir fjórum árum hafi 24 
læknar starfað á lyflækningasviðinu, nú séu þeir 10 og fækki enn. 
Þá sé fækkun lækna í einstökum sérgreinum svo sem krabbameins- 
nýrna- og hjartaskurðlækningum orðin grafalvarleg.“ 

 

hEilbrigðisráðhErra boðaði til blaðamannafundar um aðgErðir 
sEm bæta Eiga stÖðu lyflækningasviðs landspítalans. „Ýmislegt 
verður gert til að bæta vinnuaðstöðu lækna á lyflæknissviði“ sagði 
Björn Zoëga, forstjóri LSH.

framlEgð íslEnska sjávarútvEgsins hEfur aldrEi vErið mEiri 
En hún var árið 2011. Þetta er meðal þess sem fram kemur í 
nýrri skýrslu Íslandsbanka um sjávarútveg. Í skýrslunni kemur 
fram að rekstur sjávarútvegsfélaga á Íslandi væri „heilt yfir góður 
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og ytri skilyrði hagkvæm þó svo að afkoman sé misgóð milli 
fyrirtækja. Þrátt fyrir að nokkuð verðfall hafi orðið á mikilvægum 
fisktegundum hefur greininni tekist vel að aðlaga sig að þeim 
aðstæðum.“

forsvarsmEnn samtakanna hjartað í vantsmýri afhEntu jóni 
gnarr borgarstjóra í dag hátt í 70 þúsund undirskriftir 
gEgn því að rEykjavíkurflugvÖllur vErði fluttur úr 
vatnsmýri. Samtökin höfðu aflað undirskriftanna á netinu og 
undirskriftarblöðum. Fjöldi undirskrifta vakti mikla athygli en 
þetta var talsvert fleiri undirskriftir en söfnuðust gegn Icesave-
samningunum árið 2010 þegar 56 þúsund manns skrifuðu undir.

 
gísli martEinn baldursson, borgarfulltrúi sjálfstæðisflokks, 
tilkynnti að hann ætlaði að hætta sEm borgarfulltrúi 
og taka aftur til starfa á rúv. Hann stýrir nú þættinum 
Sunnudagsmorgunn í Ríkissjónvarpinu.

 

nýr tíu þúsund króna sEðill var sEttur í umfErð. 
Seðillinn er tileinkaður Jónasi Hallgrímssyni alþýðufræðara, 
skáldi, íslenskumanni og 
náttúrufræðingi. Seðlabanki 
Íslands hafði í langan tíma 
unnið að því að setja nýjan 
10.000 kr. seðil í umferð. 
Seðillinn verður fyrsti nýji seðillinn sem tekinn er í notkun síðan 
að 2.000 króna seðillinn var settur í umferð árið 1995.

Í fréttatilkynningu Seðlabankans sagði að „tilgangur 10.000 kr. 
seðilsins er að gera greiðslumiðlun á Íslandi liprari og hagkvæmari.“ 

 

íslEnska kvikmyndin hross í oss sló í gEgn á kvikmyndahátíðinni 
san sEbastian á spáni að mati pEtErs bradshaws, blaðamanns 
hjá brEska blaðinu thE guardian. Kvikmyndin var frumraun 
Benedikts Erlingssonar sem leikstjóri. Kvikmyndin fékk góða dóma.

bjÖrn Zoëga tilkynnti að hann hEfði ákvEðið að láta af 
stÖrfum sEm forstjóri landspítalans. Kristján Þór Júlíusson, 
heilbrigðisráðherra, sagði Björn hafa reynst „öflugur stjórnandi 
á erfiðum tímum“.

páll matthíasson var tímabundið ráðinn sEm nýr forstjóri 
landspítalans.

landsbankinn tilkynnti að bankinn ætlaði að opna nýtt útibú 
í vEsturbænum í rEykjavík sEm vErður mEð gjÖrbrEyttu sniði. 

Lögð verður ríkari áhersla á ráðgjöf og almenna þjónustu en í 
nýja útibúinu verða engar gjaldkerastúkur og starfsfólk mun 
ekki afgreiða reiðufé. „Viðskiptavinir geta þó sinnt öllum sínum 
venjulegu erindum eftir sem áður, borgað reikninga, millifært, 
tekið út reiðufé eða lagt inn á reikninga, en í stað þess að gera 
það hjá gjaldkera, munu þeir gera það í nýrri kynslóð hraðbanka 
og í tölvum sem verða aðgengilegar í útibúinu“ sagði Kristján 
Kristjánsson, upplýsingafulltrúi Landsbankans.

októbEr

landsbankinn grEiddi tæplEga 10 milljarða króna í arð til 
ríkissjóðs.  Gert var ráð fyrir arðgreiðslunum í fjárlögum 2013 en 
ríkið á 98 % hlutafjár í Landsbankanum. Landsbankinn hagnaðist 
um 25 milljarða króna árið 2012. 

rEiknistofa bankanna hætti að taka á móti bréfum sEm fara á 
milli fjármálastofnana. Bréf frá einni fjármálastofnun til annarrar 
fer því ekki lengur í gegnum RB og ekki verður hægt að nota 
umslög merkt RB-PÓSTUR.  Bréf milli fjármálastofnana eru nú 
send í almennum pósti. 

bjarni bEnEdiktsson kynnti fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar 
fyrir árið 2014. gErt var ráð fyrir að ríkissjóður yrði rEkinn 
án halla 2014. 

pEningastEfnunEfnd sEðlabanka íslands ákvað að halda 
vÖxtum bankans óbrEyttum og vErða þEir því áfram sEx prósEnt.

fréttastofa rúv grEindi frá því að hagnaður íslEnsku álvEranna 
þriggja hafi drEgist vErulEga saman á milli áranna 2011 og 
2012 mEðal annars vEgna lækkunar á hEimsmarkaðsvErði.

umræður um fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fóru fram 
á alþingi. Stjórnarandstaðan deildi harkalega á frumvarpið. 
Steingrímur J. Sigfússon sagði frumvarpið vera „kjaftshögg á 
landsbyggðina og dreifbýlið“. 

  
fimm ár voru frá ávarpi gEirs h. haardE, 
þávErandi forsætisráðhErra, í sjónvarpi 
þEgar íslEnska bankakErfið var við það að 
riða til falls. Síðdegis þennan dag fyrir 5  
árum var frumvarp að neyðarlögum lagt 
fram á Alþingi og samþykkt. 
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25,5% samdráttur varð í sÖlu á nýjum bílum í sEptEmbEr 
samanborið við sEptEmbEr ársins 2012. Í ár seldust 350 nýir bílar 
í september en í fyrra 470 samkvæmt tölum Bílgreinasambandsins.

 

umsóknir um almEnnan styrk í styrktarsjóð ssf voru gErðar 
rafrænar.  Sótt er um á heimasíðu SSF, www.ssf.is

Um er að ræða sama kerfi og notað hefur verið til að taka á móti 
umsóknum í Menntunarsjóð SSF. Þar hefur reynst vel að taka 
rafrænt við umsóknum og trúum við því að þessi breyting verði til 
hins betra fyrir félagsmenn.  Skanna þarf frumrit kvittana og hengja 
við umsóknir.  Í öllum tilfellum er sendur staðfestingarpóstur þegar 
umsókn er móttekin, ef slíkur póstur berst ekki hefur mistekist 
að senda inn umsókn.

fjármálastÖðuglEiki, rit sEðlabankans, kom út. Í ritinu kom 
fram að innistæður í íslenskum bönkum hafi aukist um 50 milljarða 
á fyrri helmingi ársins. Aukning innlána skýrist meðal annars af 
„innlánum frá fjárfestingar- og verðbréfasjóðum. Landsmenn virðist 
í auknum mæli beina sparifé sínu til slíkra sjóða og innlán sjóðanna 
hafi aukist um helming frá áramótum“ segir á vef Seðlabankans.

 

ólafur Elíasson, listamaður, hlaut í byrjun mánaðarins þýsku 
goslar kaisErring-vErðlaunin En þEtta Eru Ein mikilvægustu 
vErðlaun sEm vEitt Eru fyrir nútímalist. 

slitastjórn glitnis tilkynnti á fundi mEð krÖfuhÖfum í 
nEw york að stjórnin væri að kanna, samhliða sÖlufErli 
íslandsbanka, mÖglEga skráningu bankans á markað á íslandi 
og ErlEndis. 

samtÖk atvinnulífsins boðuðu til „smáþings“ undir hEitinu 
litla ísland. Á þinginu voru birtar niðurstöður úr könnun SA 
en þær sýndu að forsvarsmenn lítilla og meðalstórra fyrirtækja eru 
almennt bjartsýnir  þegar horft er til næstu ára. Skv. könnuninni 
mun starfsmönnum hjá litlum og meðastórum fyrirtækjum fjölga 
um meira en 17 þúsund á næstu þremur til fimm árum. 

ljósmynd af sigmundi davíð gunnlaugssyni 
forsætisráðhErra og bjarna bEnEdiktssyni 
fjármálaráðhErra stilltum upp sEm 
kaptEinn kirk og spock úr star trEk 
myndunum var sEld á uppboði á 900 þúsund 
krónur. Myndina tók Ari Magg í tengslum 
við árveknisátak Krabbameinsfélagsins, 
Bleiku slaufuna.  Andvirði myndarinnar rann 
óskipt til Krabbameinsfélagsins. 

matsfyrirtækið fitch sagði að hagvÖxtur hEfði vErið 
stÖðugur á fyrri hluta ársins samhliða Endurskipulagningu 
á skuldum hEimila og fyrirtækja. Matsfyrirtækið spáði 1,9 % 
hagvexti í ár og 2,5 % hagvexti næstu tvö árin og gaf Íslandi áfram 
lánshæfiseinkunnina BBB.

annað tÖlublað ssf blaðsins á þEssu ári kom út.  Hægt er að 
nálgast rafrænar útgáfur af blöðum SSF á heimasíðu samtakanna, 
www.ssf.is.

ssf hélt trúnaðarmannanámskEið iv dagana 17. og 18. októbEr 
á hótEl Örk í hvEragErði. Á námskeiðið mættu 29 af reyndustu 
trúnaðarmönnum SSF.  

maria damanaki, sjávarútvEgsstjóri Evrópusambandsins, hitti 
sjávarútvEgsráðhErra nokkura strandríkja á fundi til að lEysa 
úr makríldEilunni. Eftir fundinn sagðist hún hóflega bjartsýn á 
að samningar takist um makrílstofninn.

krÖfuhafafundur slitastjórnar glitnis fór fram. Þar kom 
fram að Glitnir ætti um 550 milljarða króna í handbæru fé og þar 
af væru um 10% í íslenskum krónum, geymd á Íslandi. Steinunn 
Guðbjartsdóttir, formaður slitastjórnar Glitnis, sagði „fullkomlega 
óskiljanlegt“ af hverju stjórnvöld væru ekki byrjuð að ræða við 
þrotabú bankanna um lyktir þeirra. 

jón gnarr, borgarstjóri, tilkynnti að hann hygðist Ekki gEfa 
kost á sér sEm borgarstjóri Eftir þEtta kjÖrtímabil. 
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tónlistarhátíðin icEland airwavEs var sEtt í fimmtánda sinn. 
sjÖ þúsund manns alls staðar að úr hEiminum hÖfðu tryggt 
sér miða En uppsElt var á hátíðina mÖrgum mánuðum fyrir 
tónlEikahald. 

 

sigmundur davíð sagði aðfErðir bandaríkjamanna við njósnir 
á bandamÖnnum „algjÖrlEga óásættanlEgar“. Formlegu erindi 
var komið á framfæri við Bandaríkjastjórn í vikunni vegna hlerana 
Bandaríkjamanna á símum ráðamanna Evrópuríkja.

ný lÖg um nEytEndalán tóku gildi. Í lögunum eru gerðar ríkari 
kröfur til neytenda og fjármálastofnana.

nóvEmbEr

ssf og landsbókasafn íslands hófu samstarf sEm snýr að 
skÖnnun og birtingu bankablaðsins sEm gEfið var út á árunum 
1935-1995, síb blaðinu frá 1996-2007 og ssf blaðinu frá 
2008, alls 160 tÖlublÖðum. Einnig Sambandstíðindum sem 
gefin voru út á árunum 1970-1997.  Að skönnun lokinni verða 
blöðin aðgengileg á vefnum timarit.is sem er samstarfsverkefni 
Landsbókasafns Íslands og landsbókasöfnum Færeyja og Grænlands

halli á rEkstri ríkissjóðs nam 16,7 milljÖrðum króna á fyrri 
hElmingi þEssa árs og Er nokkru minni En búist var við samkvæmt 
tilkynningu ríkisEndurskoðunar. Áætlað var að hallinn yrði 21 
milljarður á árinu.

arionbanki hEfur innlEitt kaupaukakErfi sEm nær til 
um hundrað starfsmanna. „Kaupaukarnir geta numið 25 
prósentum af árslaunum en ná ekki til starfsfólks áhættustýringar, 
greiningadeildar, regluvörslu og innri endurskoðunar bankans“ 
samkvæmt frétt Morgunblaðsins.

morgunblaðið fagnaði hundrað ára afmæli 
sínu. Blaðið kom fyrst út 2.nóvember 1913.

pEningastEfnunEfnd sEðlabankans ákvað að halda stýrivÖxtum 
óbrEyttum Eða 6 %. Í yfirlýsingu Peningastefnunefndar kom 
m.a. fram að viðskiptakjör Íslands hafi versnað, það hafi rýrt 
viðskiptaafgang og sett þrýsting á gengi krónunnar. Afgangurinn af 
fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar sé minni en fyrri 
áætlanir gerðu ráð fyrir. Afgangur af ríkisrekstri byggist að hluta á 
brothættum og óljósum forsendum að mati Peningastefnunefndar. 
Þá liggur ekki fyrir hvernig fyrirætlanir stjórnvalda um almenna 
niðurfærslu skulda verði framkvæmdar segir í umsögn nefndarinnar 
og því ákvað nefndin að halda stýrivöxtum óbreyttum.

kjaraviðræður þokuðust áfram, þEgar samninganEfnd 
alþýðusambandsins hitti þrjá ráðhErra ríkisstjórnarinnar. 
Yfirvöld höfðu hlotið gagnrýni fyrir að leggja ekki sitt af mörkum 
í aðdraganda samninga. „Mér fannst við fá alveg skýr svör með 
það að það sé mikill áhugi innan ríkisstjórnarinnar að leggja sitt af 
mörkum að svo megi verða. Okkur hefur fundist skorta slík svör, 
við höfum sagt það áður í fjölmiðlum. Mér fannst þetta jákvætt 
að því leyti þó það hafi ekki verið svör hér beint við hvaða atriði 
það eru; það mun ríkisstjórnin ræða í framhaldinu,“ sagði Gylfi 
Arnbjörnsson, forseti Alþýðasambandsins í fréttum RÚV.

 

formannafundur ssf var haldinn dagana 7. og 8. nóvEmbEr 
á hótEl Örk í hvEragErði.  

þorstEinn EggErtsson tExtaskáld var hEiðraður fyrir framlag 
sitt til tónlistar. Hann hefur samið á sjötta hundrað texta um 
ævina.
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hagræðingarhópur ríkisstjórnarinnar lagði fram tillÖgur í 
111 liðum um hvErnig mætti hagræða í ríkisrEkstri. Margar 
tillaganna ganga út á það að sameina opinberar stofnanir í eina.

hagstofa íslands gaf út þjóðhagsspá, hagtíðindi, En þar var 
gErt ráð fyrir að hagvÖxtur yrði 2% á þEssu ári. 

halldór halldórsson, formaður sambands íslEnskra 
svEitarfélaga, sigraði í oddvitaslag prófkjÖrs sjálfstæðis-
flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar 2014. 

Efnahags- og framfarastofnunin oEcd sagði í Efnahagsspá 
sinni að ísland muni búa við áframhaldandi Efnahagsbata 
vEgna aukinnar EinkanEyslu og tEkna af fErðamÖnnum. Að 
mati stofnunarinnar  er  minnkandi atvinnuleysi og afgangur 
af viðskiptum við útlönd jákvæð merki og að hagvöxtur komi 
til með að aukast í takt við aukin umsvif í byggingariðnaði og 
fjárfestingar í stóriðju.

hm draumur íslands í knattspyrnu gEkk Ekki Eftir þEgar 
íslEnska karlalandsliðið tapaði síðari umspilslEiknum gEgn 
króatíu ytra, 2- 0. Eiður Smári Guðjohnsen tilkynnti á 
tilfinningaríkri stund eftir leikinn að  þetta hefði að öllum líkindum 
verið hans síðasta leikur fyrir landsliðið. Fjölmargir Íslendingar 
sendu Eiði þakklætiskveðjur á Fésbókarsíðu sem stofnuð var 
honum til heiðurs. 

launavísitalan hafði hækkað um 6% undanfarna tólf mánuði. 
Launavísitalan í október var rúm 463 stig og hækkaði um 0,2 
prósent frá fyrri mánuði skv. tölum Hagstofunnar.

kolgrafafjÖrður hóf að fyllast af síld líkt og fyrr á árinu og við 
lok síðasta árs. Bændur fóru að hafa miklar áhyggjur af síldardauða 
í firðinum. Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegsráðherra, gaf út 
síðar um daginn reglugerð sem heimilaði frjálsar veiðar smábáta 
innan brúar í firðinum.

fréttablaðið birti niðurstÖðu kÖnnunar capacEnt gallup 
á vilja íslEndinga í að ganga í Evrópusambandið. Hátt í 60% 
svarenda sögðust vera á móti aðild að ESB. Könnunin var gerð 
fyrir samtökin Já Ísland.

þorskstofninn kom vEl út úr haustmælingum hafrannsóknar-        
stofnunar. sofninn hEfur Ekki mælst stErkari síðan árið 1996.

landsbankinn opnaði í dag nýja kynslóð bankaútibúa, fyrsta 
sinnar tEgundar á íslandi. Nýja útibúið er við Hagatorg og er 
án gjaldkera.

 
„draga þarf árlEgan rEkstrarkostnað rúv saman um 500 
milljónir króna - komi Ekki til Enn frEkari skErðingar á 
tEkjum rúv við afgrEiðslu fjárlagafrumvarpsins. Fækka 
þarf starfsmönnum hjá Ríkisútvarpinu um sextíu, þar af verða 
beinar uppsagnir 39 sem koma til framkvæmda nú þegar“ segir 
í tilkynningu sem Páll Magnússon, útvarpsstjóri sendi frá sér í 
kjölfar uppsagna hjá stofnuninni.

gjaldEyrishÖftin urðu fimm ára. Þennan dag voru fimm ár 
frá því að frumvarp var lagt fram á Alþingi um takmarkanir á 
fjármagnsflutningum sem voru síðar þann sama dag samþykkt 
á þingi.   

arion banki gaf út tilkynningu vEgna rEkstrarniðurstÖðu 
fyrir fyrstu 9 mánuði ársins 2013. Þar kom fram að hagnaður 
bankans hafi numið10,1 milljarði króna eftir skatta samanborið 
við 14,5 milljarð á sama tímabili 2012.

Eiginfjárhlutfall bankans í lok tímabilsins var 23,6% en var 24,3% 
í árslok 2012. Í tilkynningu frá bankanum sagði að heildareignir 
bankans nemi tæpum 937 milljörðum króna samanborið við rúma 
900 milljarða í árslok 2012.

sigmundur davíð og bjarni bEnEdiktsson kynntu aðgErðir sEm 
sérfræðihópur hafði unnið varðandi lækkun húsnæðisskulda 
hEimila. Annars vegar var um að ræða lækkun höfuðstóls 
verðtryggðra húsnæðislána og hins vegar skattaívilnun vegna 
séreignarlífeyrissparnaðar sem fellur til eftir að aðgerðin er komin 
til framkvæmda. Unnt verður að ráðstafa séreignarlífeyrissparnaði 
til lækkunar höfuðstóls og býðst sú leið öllum þeim sem skulda 
húsnæðislán óháð lánsformi. 
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kjarasamningar ssf við samtÖk atvinnulífsins runnu út á 
miðnætti. unnið Er að gErð nýrra kjarasamninga.

 dEsEmbEr

póst- og fjarskiptastofnun hóf rannsókn á því hvErnig 
hafi vErið staðið að gEymslu gagna sEm stolið var í nEtárás 
á hEimasíðu vodafonE. Framkvæmd var netárás á heimasíðu 
Vodafone og viðkvæmum persónuupplýsingum og samtölum lekið.

dEsEmbEruppbót kEmur til grEiðslu fyrir félagsmEnn ssf. 
Miðað við fullt starf árið 2013 nemur uppbótin kr. 59.200,- og 
skal greiða hana eigi síðar en 15. desember.  Allir félagsmenn á 
fyrirframgreiddum launum fá desemberuppbótina greidda með 
launum 1. desember 2013. 

Embætti talsmanns nEytEnda var lagt niður þEgar frumvarp 
innanríkisráðhErra var samþykkt. Verkefni talsmanns neytenda 
voru færð yfir til Neytendastofu.

fullt hús var á samstÖðufundi í háskólabíói um ríkisútvarpið. 
Á fundinum var niðurskurði og fjöldauppsögnum stofnunarinnar 
mótmælt. 

kjarasamningsviðræðum alþýðusambands íslands og samtaka 
atvinnulífsins var slitið. Ástæðan var ágreiningur um launalið 
væntanlegs samnings, einkum hvað varðar hækkun lægstu launa 
samkvæmt fréttum RÚV.

pEningastEfnunEfnd sEðlabanka íslands ákvað að halda 
stýrivÖxtum bankans óbrEyttum.

alþjóðagjaldEyrissjóðurinn varaði við skuldaniður-
fEllingartillÖgum ríkisstjórnarinnar. Sjóðurinn segir tillögurnar 
koma til með að auka verðbólgu og kunni að leiða til hækkunar 
á skuldum hins opinbera.

sakborningar í al-thani málinu svokallaða hlutu þunga 
fangElsisdóma í héraðsdómi rEykjavíkur. Dóminum hefur 
verið áfrýjað til Hæstaréttar og er talið að hann muni hafa mikið 
fordæmisgildi verði hann staðfestur í Hæstarétti. 

Önnur umræða um fjárlÖg fór fram á alþingi. Ríkisstjórnar-
flokkarnir höfðu gert talsverðar breytingar frá fyrstu umræðu sem 
miða að því að auka fé til heilbrigðismála um 4 milljarða króna.

sjávarútvEgsráðhErra gaf út lEyfi til vEiða á 229 hrEfnum á 
landgrunnssvæðinu og 154 langrEyðum á næsta ári.

tilkynnt var að bjÖrn blÖndal, tónlistarmaður og aðstoðar-
maður borgarstjóra, myndi lEiða lista bjartrar framtíðar 
fyrir borgarstjórnarkosningarnar 2014.

18% íslEndinga tElja sig hafa komið vErr út úr krEppunni 
En aðrir, „þau upplifa óréttlæti og eru reiðari“ þetta kom fram 
í rannsókn sem Jón Gunnar Bernburg prófessor við Félags- og 
mannvísindadeild HÍ gerði ásamt samstarfsfélögum.

  
ríkissáttasEmjari boðaði samtÖk atvinnulífsins og þau samtÖk 
sEm standa í kjaraviðræðum við sa til fundar. 

páll magnússon, útvarpsstjóri, tilkynnti að hann hEfði 
ákvEðið að láta af stÖrfum sEm útvarpsstjóri ríkisútvarpsins 
frá og mEð þEssum dEgi. 

gylfi arnbjÖrnsson, forsEti así, sEgir kjaradEilu 
vErkalýðshrEyfingar og atvinnurEkEnda komna í hnút.

 

þriðja tÖlublað ssf- blaðsins 2013
lítur dagsins ljós. 
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Lóðrétt
1.  Sjötti jólasveinninn
2.  Formaður SSF
3.  Upplýsingar fást hér um lífeyrisréttindi
4.  Hinn alþjóðlegi jólasveinn
5.  Aðventa
6.  Hið fyrsta aðventukerti
7.  Trú hvers yfirguð heitir Ahura Mazda
8.  Gjaldmiðill Kína
9.  Ljótur
10.  Hestur
11.  Tré
12.  Blundur
13.  Villibráð
14.  Lygi
15. Menningarhús á Akureyri
16.  Kaffi
17.  Ávöxtur
18.  Formaður Fjárlaganefndar
19. Mjög lítill
20.  Fyrrum ráðgjafi sérstaks saksóknara
21.  Einn vitringanna þriggja
22:  Vinsæll hátíðarmatur 

Lárétt
1.  Ósanngjarn skattur
2.  Bankastjóri Arion banka
3.  Bankastjóri Íslandsbanka
4. Gjaldmiðill í Sameinuðu Arabísku
 Furstadæmunum
5.  Höfundur
6.  Kínverjar lentu þarna á tunglinu
7.  Fugl af orraætt
8.  Kaka
9.  Frí
10. Gjaldmiðill sá sem mest er til af 
 bankainnistæðum og skuldabréfum í.
11. Dýrkaðir
12. Traust og trú á
13. Planta af sóleyjarætt

klippið út Eða afritið krossgátuna, mErkið og sEndið lausnina á skrifstofu ssf, nEthyl 2E, 110 rEykjavík fyrir 25. janúar. 
fimm hEppnir Einstaklingar gEta unnið til vEglEga vErðlauna. drEgið vErður úr réttum innsEndum lausnum.
lausn við krossgátunni vErður birt á hEimasíðu ssf þann 31. janúar nk. ásamt nÖfnum vinningshafa.



SSF - LEIÐANDI STÉTTARFÉLAG
SSF er í forystu við gerð kjarasamninga sem tryggja góð 
réttindi og kjör félagsmanna. Stéttarfélag sem tryggir 
gott samstarf við atvinnurekendur, aðildarfélög og 
trúnaðarmenn með hag félagsmanna að leiðarljósi.

Launa- og viðhorfskannanir
Launatöflur gefa raunhæfa mynd af launakjörum meirihluta 
félagsmanna. Skýrar upplýsingar og samanburður við laun 
annarra á aðgengilegri reiknivél á www.ssf.is

Lág félagsgjöld
Einungis 0,7% af grunnlaunum.

Ráðgjöf við félagsmenn
Upplýsingar um réttindi og skyldur og aðstoð við túlkun 
kjarasamninga. Stuðningur og lögfræðiaðstoð við þá sem 
þurfa aðstoð við starfslok eða vilja leita réttar síns vegna 
kjara- og réttindamála.

Þess vegna ættir þú að vera í SSF:
Lífeyrisréttindi
Hefðbundinn samtryggingarsjóður (6+4%) og 2+2% í 
séreignarsjóð. Að auki greiða atvinnurekendur strax 2% í 
séreignarsjóð sem hækkar í 7% eftir þriggja ára starf.

Veikindaréttur
Fjórir og hálfur til tólf mánuðir, eftir starfsaldri, fyrir fastráðna 
starfsmenn. Einn mánuður á fullum launum og annar á 50% 
launum fyrir lausráðna.

Hærri laun í fæðingarorlofi og fjölskylduvænn 
vinnutími
Tryggir fastráðnum starfsmönnum í fæðingarorlofi full 
laun upp að hámarki fæðingarorlofssjóðs og almennt 
fjölskylduvænan vinnutíma hjá flestum félagsmönnum.

Líf- og slysatryggingar
Fastráðnir starfsmenn eru tryggðir allan sólarhringinn hvar 
sem er í heiminum.

Styrktarsjóður
Greiðir sjúkradagpeninga að loknum veikindarétti auk styrkja 
vegna forvarna og endurhæfingar.

Menntunarsjóður
Niðurgreiðir kostnað vegna náms allt að helming námsgjalda 
við einingametið nám.
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