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„VERKFALL MEÐAL STARFSMANNA 
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA NÚ MYNDI LAMA ALLA 
STARFSEMI, FYRIRTÆKJA, EINSTAKLINGA OG RÍKIS“ 
SEGIR FRIÐBERT TRAUSTASON, FORMAÐUR SSF Í LEIÐARA BLAÐSINS. 

- bls. 4 -

KYNNING Á HÁSKÓLATENGDU NÁMI SEM HÆGT ER AÐ 
STUNDA SAMHLIÐA NÁMI
ÁHUGAVERÐIR KOSTIR FYRIR STARFSMENN FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA

- bls. 8 – 12 -

HERTU ÞIG UPP MAÐUR! 
TALSVERÐUR MUNUR ER Á FJÖLDA KARLMANNA SEM TILKYNNA UM STREITU MIÐAÐ 

VIÐ KONUR. KARLMENN EIGA Í AUGLJÓSUM ERFIÐLEIKUM MEÐ AÐ YFIRSTÍGA HIÐ 

SVOKALLAÐA „TARZAN HEILKENNI“.

- bls. 14 – 15 -

15 MILLJARÐAR GEFINS
STARFSMENN NORSKRA FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA SINNA FALINNI VINNU AÐ VERÐMÆTI 15 

MILLJARÐA ÍSLENSKRA KRÓNA Á ÁRI HVERJU, EÐA SEM JAFNGILDIR 1.500 ÁRSVERKUM. 

STARFSMENN STÓRRA BANKA VINNA MEIRI FALDA VINNU. ”FRIÐBERT TRAUSTASON, 

FORMAÐUR SSF, SEGIST SJÁ SÖMU ÞRÓUN HÉR Á LANDI MEÐ TILKOMU ÖRT FJÖLGANDI 

FASTLAUNASAMNINGA. EF EKKERT HÁMARK ER SETT Á FJÖLDA YFIRVINNUTÍMA 

Í SLÍKUM SAMNINGI, EÐA YFIRVINNU SETT ÁKVEÐIN TÍMAMÖRK INNAN VIRKRA 

VINNUDAGA Í VIKU HVERRI ÞÁ ER SAMSPILI FJÖLSKYLDULÍFS, FRÍSTUNDA OG VINNU 

STEFNT Í ÓEFNI MEÐ ÓFYRIRSÉÐUM AFLEIÐINGUM”.

- bls. 16 – 18 -

http://www.ssf.is


um ssf
samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja – skammstafað ssf Er 
stéttarfélag starfsmanna í bönkum, sParisjóðum og fjármálafyrirtækjum. 
mEgináHErslur samtakanna Hafa frá uPPHafi vErið á kjör og starfsumHvErfi 
félagsmanna og HEfur ssf vErið í framvarðarsvEit íslEnskra stéttarfélaga 
við að ná fram ýmsum réttindum fyrir félagsmEnn sína. Þótt margt 
Hafi áunnist í kjaramálum félagsmanna Eru Enn fjölmörg viðfangsEfni 
framundan. 
stöndum saman, höldum ÁfRam Á sömu bRaut og tökum ViRkan 
þÁtt í að móta fRamtíð okkaR.

KNATTSPYRNUMÓT
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA 2014
ÍSLENSK VERÐBRÉF HÉLT AÐ VENJU HIÐ ÁRLEGA KNATTSPYRNUMÓT 

FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA ÞANN 25. JANÚAR SL. EINS OG UNDANFARIN ÁR

KOMUST FÆRRI LIÐ AÐ EN VILDU.

- bls. 18 – 19 - 

KYNNING Á FÉLAGI STARFSMANNA LANDSBANKA 
ÍSLANDS (FSLÍ) 
- bls. 20 – 21 - 

„DAUÐI“ BANKANS AFSANNAR 
ÞAÐ SEM VIÐ TRÚÐUM Á
SAMKVÆMT FRÆÐIKONUNNI ÖNNU GERSTRØM VELDUR FJÁRMÁLAKREPPAN 

OG ÞROT EÐA FALL BANKA ÞVÍ, AÐ STARFSMÖNNUM BANKA FINNST AÐ ÞEIR 

HAFI EKKI STAÐIÐ SIG Í SÍNU FAGLEGA HLUTVERKI OG UPPLIFA SIG SEM 

BRENNIMERKTA. 

- bls. 22 – 23 - 



4

Samtök StarfSmanna fjármálafyrirtækja verða áttatíu ára gömul 
á næSta ári, þann 30. janúar 2015. Í upphafi voru samtökin stofnuð 
sem hagsmunasamtök þar sem áherslan var lögð á starfsumhverfi, 
menntun og félagsstarf. En fljótlega var samtökunum falið að vinna 
að málum er snertu kjör félagsmanna og vera í forystu bankamanna 
gagnvart stjórnvöldum.

Árið 1977 voru sett lög á alþingi um „Kjarasamninga starfsmanna 
banka í eigu ríkisins“, lög númer 34/1977. Með þeim lögum verða 
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja-SSF (áður Samband íslenskra 
bankamanna-SÍB) fullgild sem stéttarfélag fyrir 
starfsmenn bankanna, með öllum réttindum og 
skyldum sem stéttarfélög hafa samkvæmt lögum 
um stéttarfélög frá 1938. Strax eftir setningu 
þessara laga gerðust einkabankar, sparisjóðir 
og fyrirtæki í eigu fjármálafyrirtækjanna einnig 
aðilar að kjarasamningi SSF, og starfsmenn þeirra 
félagsmenn SSF með sérstöku „Samkomulagi um 
kjarasamninga bankamanna“. 

Það liðu ekki nema rúm 3 ár þangað til reyndi 
á ný lög og samkomulagið því í byrjun desember 
1980 hófst verkfall félagsmanna SSF, sem stóð 
yfir í fjóra daga. Verkfallið hafði strax mikil áhrif, 
innflutningur á vörum var stöðvaður því ekki 
fékkst yfirfærsla í banka, og ekki var greitt út hjá Tryggingastofnun 
ríkisins þar sem öll fyrirgreiðsla í gegnum banka var stöðvuð. 
Nú eru 35 ár frá þessu fyrsta og eina verkfalli starfsmanna 

fjármálafyrirtækja. Á þessum árum hefur bankakerfið tekið að 
sér alla miðlun peninga í þjóðfélaginu, alla greiðsluþjónustu og 
umsjón rafrænnar fyrirgreiðslu innan lands og milli landa. Verkfall 
meðal starfsmanna fjármálafyrirtækja nú myndi lama alla starfsemi 

fyrirtækja, einstaklinga og ríkis.
Félagsmenn SSF eru mjög vel settir afkomulega 

séð ef til verkfalls kemur því bæði eiga þeir öflugan 
Vinnudeilusjóð og eru einnig aðilar að Norrænum 
sameiginlegum vinnudeilusjóði, sem hefur yfir að 
ráða tugum milljarða íslenskra króna.

En af hverju að rifja upp þessa sögu og umfjöllun 
um vinnudeilur? Það vill enginn fara í verkfall 
nema ef neyð krefur. Það er hárrétt og það má 
aldrei tala um verkföll af léttúð eða ábyrgðarleysi, 
alvarleiki vinnustöðvunar er öllum ljós.

En verkfall er eini varnaglinn sem stéttarfélag 
hefur ef viðsemjendur sýna ekki þá ábyrgð og 
kurteisi að ræða beint við fulltrúa starfsmanna, 

samninganefnd stéttarfélagsins, um kaup og kjör, vinnutíma, 
jafnréttismál, réttindi og skyldur beggja aðila.

Þetta er augljóst núna þegar hópar opinberra starfsmanna eru 
ýmist komnir í verkfall eða búnir að boða verkföll. Við þessa hópa 
opinberra starfsmanna var ekki rætt af alvöru fyrr en að verkfalli var 
komið eða verkfall skollið á. Á þetta virkilega að verða kjaraleiðin 
til framtíðar, að eina leiðin til að koma stjórnendum fyrirtækja 
til alvöru kjaraviðræðna verði að boða verkfall? Er valið að setja í 
bakkgírinn eftir ágætt samstarf undanfarna áratugi?

Virðingarfyllst
Friðbert Traustason

Formaður SSF

HVENÆR VERKFALL?
Verkfall meðal starfsmanna fjármálafyrirtækja 

nú myndi lama alla starfsemi fyrirtækja, 
einstaklinga og ríkis.

Á þetta virkilega að verða kjaraleiðin 
til framtíðar, að eina leiðin til að koma 

stjórnendum fyrirtækja til alvöru kjaraviðræðna 
verði að boða verkfall? 

Auglýsingin frá síðasta fyrirhugaða verkfalli samtaka bankamanna árið 1997. Því 
verkfalli var afstýrt á síðustu stundu.

um menntunarSjóð SSf
Hér aftar í blaðinu er að finna þá nýbreytni sem er kynning á námi með vinnu. SSF tók þá ákvörðun að bjóða háskólum landsins að 
kynna fjármálatengt nám sem hægt er að stunda samhliða vinnu. Í tilefni af þeirri kynningu er vert að vekja athygli á menntunarsjóði 
SSF en markmið sjóðsins er að efla félagsmenn í starfi og gera þá að verðmætari starfsmönnum með því m.a. að endurgreiða námskostnað 
að hluta eða í heild. Sjóðnum er ætlað að veita styrki vegna kostnaðar við menntun, símenntun og endurmenntun. Einnig við nám/
námskeið sem nýtist í starfi og/eða til félagsstarfa að mati stjórnar.

Meginviðfangsefni sjóðsins er að veita styrki til greiðslu skólagjalda vegna náms sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði: – er stundað 
samhliða starfi í fjármálafyrirtækjum og veitir fullgildar námseiningar á framhaldsskóla- eða háskólastigi.

Hámarksfjárhæð hvers styrks pr. misseri er helmingur skólagjalda, allt að 150.000 kr.
Umsóknarfrestur vegna vorannar 2014 er til 15. júní.
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minnum á heimaSíðuna
Ný heimasíða SSF var tekin í notkun í apríl 2013. Mikil 
vinna hefur verið lögð í að gera síðuna sem aðgengilegasta 
fyrir félagsmenn. Hægt er að nálgast ýmsar upplýsingar 
á heimasíðunni s.s. um orlofsmál, upplýsingar um sjóði, 
launareiknivél, niðurstöður kannana félagsins, hægt er að skoða 
útgáfumál félagsins, upplýsingar um trúnaðarmenn og margt 
fleira. 
Allar ábendingar og athugasemdir um það sem betur má fara 
á síðunni eru vel þegnar á ssf@ssf.is.

koSning trúnaðarmanna SSf fór fram dagana 12. – 13. febrúar 
Sl. Fjölmargir nýjir trúnaðarmenn tóku þá til starfa og vill SSF bjóða 
þá hjartanlega velkomna í hóp ábyrgra og öflugra trúnaðarmanna 
sem og jafnframt óska þeim reynslumiklu trúnaðarmönnum SSF 
sem fengu endurnýjað umboð til hamingju.

Á heimasíðu SSF er að finna upplýsingasíðu fyrir trúnaðarmenn 
þar sem nálgast má allar helstu upplýsingar um störf trúnaðarmanna, 
dagskrá og dagsetningar námskeiða o.fl.

 Unnið er að gerð nýrrar trúnaðarmannahandbókar og stefnt að 
útgáfu hennar síðar á þessu ári.

Nýir trúnaðarmenn SSF sem ekki hafa sótt námskeið áður eru 
boðaðir á fyrsta námskeið samtakanna dagana 26. – 27. mars nk. í 

Reykjavík.  Hægt er að fylgjast nánar með dagskrá og tímasetningu 
námskeiðsins á heimasíðu samtakanna www.ssf.is

NÝIR TRÚNAÐARMENN SSF 
TEKNIR TIL STARFA

hlutverk trúnaðarmanna
trúnaðarmenn eru ábyrgir gagnvart SSf og 
eru tengiliðir Samtakanna við aðildarfélögin. 
trúnaðarmaður gætir þeSS, að kjaraSamningar 
Séu haldnir og réttur StarfSmanna Sé í hvívetna 
virtur.

hið vinSæla og árlega keilumót SSf er fyrirhugað 
dagana 27. marS og 3. apríl nk. í Keiluhöllinni Öskjuhlíð. 
Mótið hefur notið mikilla vinsælda á undanförnum árum 
en spilað er skv. MONRAD-kerfi þar sem mismunur á 
skori liðanna ræður stigagjöf. Keppt verður í 4ra manna 
liðum í karla- og kvennaflokki. Blönduð lið geta keppt í 
karlaflokki. Spilaðar verða fimm umferðir.

Þátttökutilkynningu skal senda á netfang  jks@rb.is  fyrir 
kl. 12:00 mánudaginn 24. mars.

Í henni skal getið um hver verður í forsvari fyrir liðið/
liðin og liðsskipan ( helst í röð leikmanna á braut )

NET-fang: jks@rb.is
NET-bréf subject: “SSF_keila_2014 – heiti liðs”.
Munið að taka fram netfang og síma fyrirliða til að 

auðvelda samskiptin við keppnisliðin.
Nánari tímasetningar á mótinu verða gefnar út um 

leið og þegar fjöldi liða liggur fyrir. 

SSF- MÓTIÐ 

Í KEILU

http://www.ssf.is
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kjaraSamningar Sem undirritaðir voru þann 11. marS 2014 
milli Samtaka StarfSmanna fjármálafyrirtækja (SSf) og Samtaka 
atvinnulífSinS (Sa) voru Samþykktir í allSherjar atkvæðagreiðSlu 
meðal félagSmanna SSf. Greint var frá niðurstöðu kosninga 19. 
mars sl. Samningurinn byggir á sáttatillögu Ríkissáttasemjara sem 
lögð var fyrir stéttarfélög á almennum vinnumarkaði og undirrituð 
21. febrúar 2014.

meginniðurStaða:
• Kauptaxtar hækka um 2,8% frá og með 1. feb. 2014 

(þó að lágmarki 8.000 kr. fyrir dagvinnu í fullu starfi). 
• Aðrir kjaratengdir liðir hækka um 2,8% frá 1. feb. 2014. 
• Sérstök hækkun kauptaxta hjá þeim sem eru með 

230.000 kr. á mánuði eða lægri en kauptaxtar þeirra 
hækka sérstaklega um 1.750. kr.

• Desember- og orlofsuppbætur hækka samtals um 32.300 
kr. frá síðast gildandi samningi. Desemberuppbót 
miðuð við fullt starf á árinu 2014 verður 73.600 kr. 
Orlofsuppbót fyrir orlofsárið sem hefst 1. maí 2014 
miðuð við fullt starf á árinu 2014 verður 39.500 kr.

• Í stað launabreytinga frá 1. janúar 2014 greiðist sérstök 
eingreiðsla, kr. 14.600 kr. miðað við fullt starf, enda hafi 
starfsmaður starfað í janúar 2014 og var enn í starfi 1. 
febrúar 2014. 

• Framlag atvinnurekenda í Menntunarsjóð SSF hækkar 
um 0,1% frá og með 1. janúar 2014.

65,7% Samþykktu Samninginn
Greidd voru atkvæði rafrænt og var svarhlutfall félagsmanna um 
66,5% (2840 svöruðu af 4270 félagsmönnum). Af þeim sögðu 
1866 já eða 65,70% en 875 höfnuðu samningnum eða 30,81%. 
99 félagsmenn skiluðu auðu eða um 3,5%.

 
Sáttur en ekki ánægður
Friðbert Traustason, formaður SSF, segist sáttur við samninginn og 
reiðubúinn til þess að taka þátt í því markmiði sem allir samningsaðilar 
stefna að með þessum aðfararsamningi til eins árs. „Það er engin 
sérstök ánægja sem fylgir því að skrifa undir samning sem í raun er 
þvingaður fram með þríhliða samningi SA, ASÍ og ríkisstjórnar, en 
það setur annan brag á niðurstöðuna þegar samningurinn byggir á 
sáttatillögu frá Ríkissáttasemjara“ segir Friðbert.

þvingaður fram
Aðspurður um það hvað hann eigi við um að samningurinn sé 
þvingaður fram segir Friðbert að mikil breyting hafi átt sér stað 
hvað samningaviðræðurnar sjálfar varðar. Hann segir að nú hafi 
fjármálafyrirtækin „framselt samningsvald sitt alfarið yfir til 
skrifstofu Samtaka atvinnulífsins (SA)“. Það er ekki rétt leið að 
mati Friðberts sem segir að það geri samtökunum afar erfitt fyrir 
þegar ræða þarf ýmis sérmál starfsmanna fjármálafyrirtækjanna. 
„Að sjálfsögðu munu stjórnendur fjármálafyrirtækjanna sækja sér 
sérfræðiaðstoð starfsmanna SA um kjaramál almennt og mat á 
getu atvinnulífsins til kjarabóta, en þeir verða áfram að stýra eigin 
skútum því launakostnaður er og verður stærsti þáttur í rekstri allra 

KJARASAMNINGAR SAMÞYKKTIR
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fjármálafyrirtækja. Á Norðurlöndunum öllum eru fjármálafyrirtækin 
með sína eigin samningamenn frá samtökum fjármálafyrirtækja í 
hverju landi fyrir sig við gerð kjarasamninga“ segir Friðbert.

íhuguðu verkfall
Í ljósi þessara þvinguðu aðstæðna kom 
aldrei til greina að hafna samningnum? 
„Samninganefnd SSF íhugaði að sjálfsögðu 
vandlega þann möguleika að hafna 
kjarasamningnum og sækja heimild til 
félagsmanna um boðun verkfalls. En eftir 
umræður var það mat samninganefndar 
SSF og allra formanna aðildarfélaga 
SSF að rétt væri, miðað við aðstæður, að 
gera þennan skammtímasamning núna 
og nota tímann á árinu 2014 til að undirbúa félagsmenn fyrir þá 
staðreynd að stundum koma þeir tímar að harkan er eina vopnið 
sem bítur“ segir Friðbert sem er tilbúinn í átök verði ekki hlustað á 
samtökin við gerð næstu kjarasamninga.

2,8% línan
Friðbert segir að í „raun hafi öllum vinnumarkaðnum verið stillt 
upp við vegg, 2,8% var línan ásamt viðbótarhækkun allra lægstu 
launa, mánaðarlauna á bilinu 204 – 285 þúsund. Nú hafa öll 
stéttarfélög (utan eitt) á almennum vinnumarkaði, ásamt SFR 
skrifað undir þennan þvingaða samning. Framhaldsskólakennarar 
og félög innan BHM eru tilbúin í verkföll til að þrýsta á ríkið um 
bætt kjör. Ef ríkið ætlar að hækka laun þeirra umfram þessi 2,8% 
sem aðrir sömdu um þá eru þeir örugglega að fara inn í mun lengri 
samningstíma en eitt ár. Ríkið getur varla sem aðili að þríhliða 
samningi á almennum vinnumarkaði samið við eigin starfsmenn um 
hærri laun í þessum eins árs aðfararsamningi. En auðvitað gilda allt 
önnur sjónarmið ef samningsaðilar eru að semja til lengri tíma, eins 
og heyrst hefur að grunnskólakennarar ræði nú við sveitarfélögin“ 
segir Friðbert sem telur þetta form samningaviðræðna ekki ganga 
upp. Hann segir samninganefndirnar hafi að þessu sinni starfað 
án sameiginlegra funda. Formenn samninganefnda voru í nokkuð 

reglulegu sambandi frá byrjun desember 2013 og þangað til samningar 
voru undirritaðir 11. mars 2014. „Þetta er form sem gengur alls ekki 
þegar sest verður niður við gerð næstu kjarasamninga þar sem tekið 

verður á öllum kjaraatriðum sem krefjast 
endurskoðunar“.

áSókn í StyrktarSjóð eykSt 
Friðbert segir aðspurður að því hverju 
samtökin hefðu helst vilja ná fram nú 
að það séu helst tvö atriði: „Harkan 
á vinnumarkaði og auknar kröfur til 
starfsmanna hefur leitt til meiri veikinda, 
stoðkerfisvandamála og ýmissa andlegra 
kvilla. Af þessum sökum sem eru alfarið 
á ábyrgð atvinnurekenda hefur ásókn 

félagsmanna í aðstoð úr Styrktarsjóði aukist mjög. Á árinu 2013 
greiddi Styrktarsjóður tæplega 60 milljónum meira í styrki en 
sem nam inngreiðslu fyrirtækjanna til sjóðsins. Fjármálafyrirtækin 
greiða aðeins 0,5% af föstum mánaðarlaunum inn í Styrktarsjóð á 
meðan sambærilegir sjóðir stéttarfélaga á almennum vinnumarkaði 
fá 1,0% af öllum launum í sína sjóði“ segir Friðbert. Hann segir að 
samninganefndin hafi reynt að fá fjármálafyrirtækin til að hækka 
framlagið í Styrktarsjóð en því miður án árangurs. Hitt atriðið sem 
SSF hefði helst vilja ná fram er atriði sem lengi hefur verið reynt að 
semja um og það er að gamlársdagur verði frídagur, „enda eru flest 
allir bankar á Norðurlöndum lokaðir á gamlársdag og einnig allar 
kauphallir í Evrópu. En það tókst ekki að þessu sinni“ segir Friðbert.

mikilvægt að hefja undirbúning kröfugerðar
„Nú verður fljótlega gerð viðræðuáætlun vegna langtíma 
kjarasamninga, með tímasettum markmiðum um framvindu, sem taka 
við að þessum kjarasamningi loknum um mánaðamótin febrúar-mars 
2015“ segir Friðbert um það hver staðan er kjaramálum samtakanna. 
„Það er mikilvægt að undirbúa kröfugerð vandlega og taka inn alla 
þætti sem lítið hafa fengist ræddir eftir efnahagshrunið. Þar eru 
jafnréttismálin, fjölskylduvænn vinnustaður og vinnutími ásamt 
almennum kjarabótum stærstu verkefnin“ sagði Friðbert að lokum. 

Friðbert Traustason á formannafundi SSF, fimmtudaginn 6. mars sl., þar sem tillaga að nýjum kjarasamningi var kynntur.

„Það er engin sérstök ánægja sem 
fylgir því að skrifa undir samning 

sem í raun er þvingaður fram 
með þríhliða samningi SA, ASÍ 

og ríkisstjórnar, en það setur 
annan brag á niðurstöðuna þegar 
samningurinn byggir á sáttatillögu 

frá Ríkissáttasemjara“
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Viðskiptafræði til Bsc gráðu Við Háskólann á akureyri 
er Hagnýtt nám þar sem einstaklingar eru menntaðir 
til áByrgðarstarfa Við rekstur fyrirtækja, stofnana 
eða félagasamtaka. Þeir öðlast þekkingu á grunnatriðum  
viðskiptafræða og eru þjálfaðir í faglegum vinnubrögðum og 
gagnrýnni hugsun sem gerir þá hæfa til að beita viðurkenndum 
aðferðum við ákvarðanatöku, stjórnun og stefnumótun. Samhliða 
því eru nemendur æfðir í fræðilegum vinnubrögðum sem 
nýtast munu í framhaldsnámi og starfi. Viðskiptafræðingar frá 
Háskólanum á Akureyri eru eftirsóttir starfskraftar en einnig hefur 
námið reynst góður grunnur fyrir þá sem fara í framhaldsnám, 
bæði hérlendis og erlendis. Deildin sýnir samfélagslega ábyrgð og 
frumkvæði á sérsviðum sínum í samræmi við þarfir markaðarins 
á hverjum tíma. Slíkt er meðal annars gert með virkum tengslum 
við fyrirtæki og stofnanir og öflugum rannsóknum og tengslum 
við innlendar og erlendar rannsóknarstofnanir. 

Áherslusvið í BSc náminu eru tvö, annars vegar stjórnun og 
markaðsfræði og hins vegar stjórnun og fjármál. Ríflega 2/3 
eininga eru sameiginlegar á báðum brautum þar sem tryggt er að 
þeir sem útskrifist sem viðskiptafræðingar frá deildinni hafi lokið 
námskeiðum sem telja verður  forsendu rekstrar- og stjórnunarlegs 
skilnings. Um 60 einingar eru sérnámskeið á hvoru áherslusviði  
fyrir sig og af því ljúka nemendur 12 eininga lokaverkefni sem 
tengist námsbrautinni sérstaklega. Lögð er áhersla á bæðir hagnýtan 
undirbúning og fræðilegan. Á áherslusviði stjórnunar og fjármála 
er séráhersla á  hagnýta stærðfræði, hagrannsóknir og þjóðhagfræði 
ásamt því að fjalla ítarlega um fjármálastjórnun, áhættustýringu og 
verðbréfalögfræði. Á áherslusviði stjórnunar og markaðsfræða eru 
séráherslur á auglýsinga- og kynningarmál, þjónustumarkaðsfræði, 
neytendahegðun, almannatengsl og markaðsrannsóknir. Í náminu 
er farið yfir aðferðir til markaðsgreiningar, gerð markaðs- og 
kynningaráætlana, þjónustumælinga og almannatengslaherferða. 

Háskólinn á Akureyri hefur löngum lagt áherslu á þá nánd 
og persónulegu tengsl sem skapast í háskólasamfélaginu. Fyrir 
staðarnema er það samfélag mjög áhugavert hvort heldur sem er 

fyrir einstaklinga eða fjölskyldufólk. Fyrir fjarnema leitast bæði 
háskólinn og viðskiptadeild við að byggja upp þannig samskipti að 
þeir geti náð að verða fullgildir þátttakendur í háskólasamfélaginu.

Viðskiptadeild HA hefur lengi verið í forystu hérlendis í kennslu 
fjarnáms í viðskiptafræði en meirihluti nemenda deildarinnar 
eru fjarnemar. Allir nemendur, bæði fjar- og staðarnemar, skila 
sömu verkefnum og þreyta sömu próf. Þannig er tryggt að allir 
nemendur uppfylli lærdómsviðmið grunnnámsins.

Fjarnámið hefur verið skipulagt þannig að það megi stunda með 
vinnu og er það í boði bæði innanlands og erlendis. Námskeið 
eru öll sérstaklega skipulögð með tilliti til sameiginlegra þarfa 
staðar- og fjarnema en kennslan í fjarnámi byggir á upptökum 
úr staðartímum og umræðum, dæmum og verkefnum sem eru á 
vefsvæði námskeiða. Fjarnámið getur því farið að miklu leyti fram 
utan venjulegs dagvinnutíma en að auki mæta nemendur hvers 
námskeiðs tvisvar á misseri í sértíma síðdegis á fjarstað þar sem 
þeir sitja umræður, dæmayfirferð og fyrirlestra um gagnvirkan 
fjarfundabúnað. Að auki er æskilegt að fjarnemar mæti einu sinni 
á misseri til þriggja daga námslotu við Háskólann á Akureyri þar 
sem setnir eru tímar með staðarnemum og boðið er upp á málþing, 
heimsóknir stjórnenda fyrirtækja og vísindaferð. 

Áherslur í rannsóknartengdu meistaranámi byggja á fyrirhuguðu 
rannsóknarverkefni nemenda og þeirri þekkingu og færni sem 
þeir búa að. Þannig fylgir hver nemandi eigin námskrá sem er 
sérsniðin að þörfum hans og þess rannsóknarverkefnis sem hann 
vinnur að á námstímanum. Sú krafa er gerð til nemenda að til 
að hefja nám hafi þeir lokið BSc námi í viðskiptafræði að jafnaði 
með fyrstu einkunn, eða hafi þeir lokið öðru bakkalár námi, ljúka 
fyrst 66 eininga undirbúningsnámi.

Áhersla hefur verið lögð á að gæði viðskiptafræðináms við 
deildina og að lærdómsviðmið áherslusviða og námskeiða séu 
raunhæf og krefjandi og mæti bæði kröfum deildarinnar um að 
mæta þörfum atvinnulífs til að mennta hæfa stjórnendur og að 
veita útskrifuðum nemendum styrkan grunn til framhaldsnáms 
og rannsókna í viðskiptafræðum.

viðSkiptadeild háSkólanS á akureyri 
byggir á meira en 25 ára reynSlu í 
kennSlu í viðSkiptafræði. við deildina 
var upphaflega boðið upp á diplomanám í 
rekStrarfræðum Sem þróaðiSt fljótlega 
í þriggja ára viðSkipta- og rekStrarnám. 
deildin býður bæði upp á 180 eininga 
bSc nám í viðSkiptafræði og 120 eininga 
rannSóknartengt mSc nám.

VIÐSKIPTADEILD 
HÁSKÓLINN Á 

AKUREYRI
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Háskólinn á Bifröst Býður upp á sVokallað opið nám á 
Háskólastigi þar sem Hægt er að skrá sig í stök námskeið á 
Bæði grunn- og meistarastigi. Námskeiðin eru í fjarnámi og eru á 
viðskipta- og félagsvísindasviði. Námskeiðin eru að jafnaði  6 ECTS 
einingar sem mögulegt er að nýta í frekara háskólanám.  Námskeiðin 
samanstanda af almennum viðskiptafræðigreinum eins og fjármálum, 
reikningshaldi, stjórnun og markaðsfræði.

opið nám á grunn- og meiStaraStigi

Inntökuskilyrði í námskeið í grunnnámi er stúdentspróf eða 
sambærilegt próf eins og háskólagátt eða frumgreinadeild. 
Boðið er upp á stök námskeið í grunnnámi af viðskiptasviði og 
félagsvísindasviði (heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði). 
Inntökuskilyrði í opið nám á meistarastigi eru grunngráða á 
háskólastigi.

fjarnám

Háskólinn á Bifröst hefur áralanga 
reynslu í háskólakennslu í fjarnámi 
bæði í grunnnámi og í meistaranámi. 
Skipulag fjarnámsins og öflugur 
fjarnámsbúnaður gerir nemendum 
kleift að stunda fjarnám hvar sem er. 
Fyrirlestrar og kennsluefni í hverju 
námskeiði er aðgengilegt nemendum 
á fjarnámsvef háskólans og nemendur 
geta þannig skipulagt tíma sinn eins 
og þeim hentar best. Það er hægt að 
hlusta á fyrirlestra bæði í gegnum 
netið eða hlaða þeim niður og hlustað 
t.d. í Ipod eða öðrum MP3-spilurum 
og spjaldtölvum. Í hverju námskeiði 
er vinnuhelgi þar sem nemendur 
hittast ásamt kennara á Bifröst. 
Vinnuhelgar eru mikilvægur þáttur í 

fjarnáminu á Bifröst. Þær eru notaðar til fyrirlestra, verkefnavinnu 
og samskiptaþjálfunar. Mikil áhersla er lögð á að nemendur hagi 
skipulagi sínu þannig að þeir geti mætt á vinnuhelgar og tekið 
fullan þátt í kynningum, gagnrýnni umræðu og öðru sem fram 
fer. Nemendur fá gistingu á staðnum en öll aðstaða og aðbúnaður 
nemenda er til fyrirmyndar.

eftirfarandi námSkeið verða í boði Skólaárið 2014-2015 af 
fjármálatengdum fögum.

 Grunnnám Meistaranám     
 Reikningshald I Alþjóðafjármál    
 Tölfræði   
 Fjármál I   
 Fjármál II

Umsjón með opnu námi: María Einarsdóttir, fjarnam@bifrost.is 
Nánari upplýsingar í síma 433-3000 og á www.bifrost.is

OPIÐ NÁM HÁSKÓLANS 
Á BIFRÖST
– STÖK NÁMSKEIÐ Á HÁSKÓLASTIGI

mailto:fjarnam@bifrost.is
http://www.bifrost.is
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eitt af markmiðum viðSkiptadeildar háSkólanS í reykjavík er að 
Skapa og miðla þekkingu Sem Stuðlar að fjárfeStingu í mannauði 
fyrir atvinnulífið. Grunnnám í viðskiptafræði við Háskólans í 
Reykjavík er fjölbreytt, krefjandi og hagnýtt nám sem opnar dyr 
að margvíslegum starfstækifærum og framhaldsnámi. 

Námið samanstendur af kjarnanámskeiðum, valnámskeiðum og 
BSc-verkefni sem saman skapa trausta undirstöðu í lykilþáttum 
viðskipta. Lögð er áherlsa á sterk tengsl við atvinulífið og nemendur 
vinna að raunhæfum verkefnum. BSc-nám í viðskiptafræði við HR 
hefur alþjóðlega gæðavottun (EPAS) sem byggir á alþjóðlegum 
samanburði á gæðum viðskiptanáms á háskólastigi. Viðurkenningin 
er veitt af European Foundation for Management Development 
(EFMD).

fjarnám og Staðarnám
Nemendur geta stundað námið bæði í staðarnámi og fjarnámi og 
stendur námið yfir í þrjú ár. Fjarnám í viðskiptafræði er góður 
valkostur fyrir einstaklinga sem vilja stunda háskólanám sem býður 
upp á sveigjanleika og byggist á framsæknum kennsluaðferðum. 
Fjarnámið er sambærilegt námi í viðskiptafræði í staðarnámi þar 
sem sömu kröfur eru gerðar til nemenda og þeir uppfylla sömu 
lærdómsviðmið. Tvær staðarlotur eru á hverri önn sem til dæmis 
eru nýttar undir verkefni, fyrirlestra eða miðannarpróf. Hægt er að 
stunda fullt nám eða hlutanám í fjarnámi og er því góður valkostur 
fyrir þá sem vilja stunda nám samhliða starfi.

 
viðSkiptafræði með lögfræði eða tölvunarfræði 
Sem aukagrein
Atvinnulífið kallar í auknum mæli eftir einstaklingum með 
þverfaglega þekkingu. Frá og með næsta hausti gefst nemendum 

kostur á að auka þverfagleikann enn frekar með því að taka annað 
hvort lögfræði sem aukagrein eða tölvunarfræði sem aukagrein. Þar 
með gefst nemendum í viðskiptafræði kostur á að útvíkka þekkingu 
sína og starfsmöguleika með því að taka lögfræði eða tölvunarfræði 
sem aukagrein.  Viðskiptafræðingar með góða innsýn í lögfræði 
geta skapað sér sérstöðu á vinnumarkaði. Nemendur sem ljúka 
BSc-námi í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein geta bætt 
við sig einu námsári og útskrifast einnig með BA-gráðu í lögfræði 
með viðskiptafræði sem aukagrein. Upplýsingatækni skipar sífellt 
stærri sess í atvinnulífinu. Viðskiptafræðingar með góðan grunn 
í tölvunarfræði eru eftirsóttir af fyrirtækjum og stofnunum bæði 
innan og utan tæknigeirans.

meiStaranám í viðSkiptafræði
Meistaranám við viðskiptadeild HR er í stöðugri þróun. Frá og 
með komandi hausti verður í fyrsta sinn boðið upp á meistaranám í 
markaðsfræði og meistaranám í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði. 
Meistaranám í fjármálum, reikningshaldi og endurskoðun, sem og 
í stjórnunarreikningsskilum og viðskiptagreind hefur átt sívaxandi 
vinsældum að fagna.  Margir kjósa að stunda það nám með starfi 
enda er kennslufyrirkomulag þannig að kennt er seinnipart dags eða 
í lotum.  Síðast en ekki síst má nefna MBA-námið sem er sérhæft 
stjórnendanám, kennt er í lotum aðra hverja viku og er sérstaklega 
ætlað starfandi stjórnendum.

opið er fyrir umSóknir hauStannar fyrir grunnnám í 
viðSkiptafræði til 5. júní og 30. apríl fyrir meiStaranám. 
nánari upplýSingar má finna á vefnum www.ru.iS.

VELKOMIN Í VIÐSKIPTAFRÆÐI 
Í HÁSKÓLANUM Í REYKJAVÍK
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viðSkiptafræðideild háSkóla íSlandS býður upp á fjölbreytt 
námSframboð í viðSkiptafræði með vinnu-vmv. Námið er 
sérstaklega sniðið að þörfum þeirra sem vilja leggja stund á háskólanám 
með vinnu. Boðið er upp á fjölda stakra námskeiða í viðskiptafræði, 
stuttar sérhæfðar námsbrautir (36 ECTS) og þeir sem sækjast eftir 
BS gráðu eða 60/120 eininga diplóma í viðskiptafræði geta fengið 
námskeið metin sem hluta af reglubundnu námi. Nemendur greiða 
hefðbundið skrásetningargjald í Háskóla Íslands auk þess er greitt 
gjald fyrir hvert námskeið.

taktu eitt námSkeið í einu
Viðskiptafræði með vinnu-VMV er hugsað fyrir fólk í atvinnulífinu 
og því er skipulagið með þeim hætti að nemendur taka einungis eitt 
námskeið í einu. Hvert námskeið stendur í 5 vikur og lýkur með 
prófi áður en næsta hefst. Nemendur sækja tíma tvisvar til þrisvar 
í viku og ýmist er kennt kl. 17:00-20:45 á virkum dögum og/eða 
á laugardagsmorgnum.

komdu í hóp reynSlumikilla nemenda
Fjöldi í námskeiðum hefur að meðaltali verið um 20 nemendur. 
Það hefur gefið nemendum kost á því að geta verið í góðu sambandi 
við kennara og samnemendur. Það hefur verið áberandi í VMV 
náminu að flestir nemendur mæta vel í tíma og taka virkan þátt í 
tímum. Nemendur í VMV-náminu eru með fjölbreyttan bakrunn 
og hafa margir verið í þó nokkur ár á vinnumarkaðnum áður en 
þeir hófu námið. Allflestir vinna með náminu og er meðalaldurinn 
í kringum 40 ár. 

• Fólk í atvinnulífinu sem vill taka stök námskeið í 
viðskiptafræði sér til endurmenntunar 

• Fólk í atvinnulífinu sem vill sérhæfa sig á ákveðnu 
sviði viðskiptafræðinnar (stuttar námsbrautir)

• Fólk sem vill ljúka BS gráðu eða 60/120 eininga 
diplóma frá  Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands

• Nemendur sem vantar grunn fyrir framhaldsnám í 
viðskiptafræði

• Nemendur í reglubundnu námi í viðskiptafræði og 
vilja flýta fyrir námi

náðu þér í Sérhæfingu
Boðið er upp á fjórar stuttar námsbrautir sem samanstanda af sex 
námskeiðum (36 ein. Diplóma). Hver námsbraut varir í heilt skólaár, 
frá ágúst-maí. Öll námskeið sem kennd eru í stuttum námsbrautum 
eru á BS-stigi.

• Stjórnun markaðsmála
• Stjórnun og stefnumótun
• Kostnaðarbókhald
• Fjárhagsbókhald

Svona Sækir þú um
Opið er fyrir umsóknir í viðskiptafræði með vinnu allt árið um kring. 
Tekið er á móti umsóknum hjá verkefnastjóra námsins, Ester Rós 
Gústavsdóttur, sem hefur aðsetur í Gimli 253 (2. hæð), en einnig er 
hægt að skila inn umsóknum á þjónustuborðið í Gimli, á fyrstu hæð. 

Inntökuskilyrði er stúdentspróf. Þeir sem hafa ekki stúdentspróf 
geta sótt um inngöngu samkvæmt undanþágureglum skólans og 
viðmiðum Viðskiptafræðideildar.

nánari upplýSingar um vmv námið er hægt að 
nálgaSt á www.vmv.hi.iS

SKREF FYRIR 
SKREF, EITT 
NÁMSKEIÐ Í 
EINU
VIÐSKIPTAFRÆÐI 
MEÐ VINNU Í 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

http://www.vmv.hi.is
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mba námið í háSkóla íSlandS býr nemendur undir krefjandi 
Stjórnendahlutverk, fær þeim í hendur verkfæri til að ná árangri 
og veitir þeim tækifæri til að efla perSónulega færni og þróa 
leiðtogahæfileika Sína. 

hagnýtt meiStaranám
MBA námið við Háskóla Íslands er tveggja ára hagnýtt meistaranám, 
ætlað fyrir þá sem hafa reynslu af stjórnunarstörfum (Executive 
MBA nám) og vilja auka þekkingu sína og færni til að takast á við 
forystuhlutverk í atvinnulífinu.  Skipulagið miðar við nám samhliða 
starfi og því geta nemendur unnið með náminu. Byggt er á öflugri 
kennslu og hvata til frumkvöðlahugsunar. Lögð er áhersla á góða 
og fræðilega undirstöðu sem ávallt tekur mið af þeirri gerjun sem 
er í umhverfinu hverju sinni eins og þróun markaða, verðsveiflum, 
áhrifum nýrrar tækni og breytingum í samskiptum. Mikið er lagt 
upp úr að nemendur geti hagnýtt fjölbreytta þekkingu á eigin 
starfsvettvangi. Lykilstef námsins eru; frumkvæði, færni og forysta og 
taka öll námskeið mið af þeirri nálgun.

Þriggja daga undirbúningslota.  Námið hefst með þriggja daga 
undirbúningslotu og eftir það taka við 14 námskeið og lýkur því með 
lokaverkefni. Í undirbúningslotunni gefst nemendum tækifæri til að 
kynnast því sem í vændum er; námstækni, hópastarf, árangursrík 
vinnubrögð og framsetningu gagna, enda er takmark lotunnar að 
veita nemendum sem hafa tekið sér hlé frá námi, innsýn í nútímalegt 
háskólanám. 

námSferð erlendiS
Námsferð erlendis er farin á þriðja misseri, en það er liður í að styrkja 
tengsl nemenda við alþjóðlegt viðskiptaumhverfi. Haustið 2014 er 
förinni heitið til Washington DC og verður hluti af námskeiðinu í 
alþjóðaviðskiptum kenndur í Georgetown University, sem er einn 
virtasti háskóli þar vestra og um heim allan. Jafnframt verður farið í 
heimsóknir í fyrirtæki og viðskiptaumhverfið kannað. Undanfarin 
ár hafa nemendur einnig farið í útskriftarferðir, m.a. til Kína. 

kennt á íSlenSku
Öll námskeið eru kennd á íslensku nema námskeið í alþjóðaviðskiptum, 
sem kennt er á ensku.  Umsjón og kennsla er aðallega í höndum 
kennara Viðskiptafræðideildar HÍ sem hafa áralanga reynslu af kennslu 
og rannsóknum á íslensku atvinnulífi. Auk þeirra koma erlendir 
gestakennar að náminu. Lykilstef námsins er virkt samspil kennara 
og nemenda þar sem þekking kennara og reynsla nemenda mætast.  

100 verkefni fyrir íSlenSkt atvinnulíf
Á yfirstandandi skólaári lætur nærri að MBA nemendur vinni um 100 
verkefni fyrir ýmsa aðila í íslensku atvinnulífi en þar er lögð áhersla 
á að hagnýta nýjustu þekkingu á viðkomandi fræðasviði. Framlag 
nemenda við vinnu raunhæfra verkefna er mikilvæg brú milli MBA 
nemenda og atvinnulífsins og eftirsókn fyrirtækja eftir vinnu nemenda 
er til marks um það. Hópavinna er einna mikilvægasti hluti námsins 
fyrir marga nemendur. Tækifæri til að kynnast fólki með mikla 
stjórnunarreynslu er ómetanlegur þáttur í náminu og vinna með þeim 
laðar fram eftirsóknarverða viðbótarþekkingu. Umræðuformið t.d. 
um raundæmi eða þegar gestafyrirlesarar koma í heimsókn skapar 
samlegðarkraft sem gagnast öllum.  Nemendur styrkja tengslanetið 
innbyrðis og mikilvæg tengsl skapast við atvinnulífið ekki hvað síst 
í gegnum fyrirtækjaheimsóknir eða þau verkefni sem unnið er að.  

betri árangur í Starfi að námi loknu
Nemendahópurinn kemur víða að og hefur mismunandi bakgrunn. 
Þar má nefna verkfræði, tölvunarfræði, listnám, lögfræði, lyfjafræði, 
kennslufræði, heilbrigðisvísindi, heimspeki, viðskiptafræði, 
arkitektúr eða stjórnmálafræði.  Kannanir sem gerðar hafa verið 
meðal brautskráðra MBA nemenda frá Háskóla Íslands hafa sýnt að 
nemendur telja sig ná betri árangri í starfi að námi loknu. Einstaklingar 
með MBA gráðu frá Háskóla Íslands starfa nú á flestum  sviðum 
íslensks atvinnulífs, ýmist sem æðstu stjórnendur, millilstjórnendur 
eða frumkvöðlar.

perSónuleg færni
MBA námið er öflug upplifun og nemendur taka með sér nýjar og 
ferskar hugmyndir að loknum hverjum áfanga.  Óhætt er að segja 
að námið hafi haft mikil áhrif á þá 350 nemendur sem þegar hafa 
lokið MBA prófi frá Háskóla Íslands. Margir þeirra hafa virkjað betur 
eigin krafta til að takast á við áskoranir og líkt áhrifum námsins við 
sjálfsendurnýjun. Einnig hefur komið skýrt fram hjá brautskráðum 
nemendum hve áherslan á persónulega færni og stjórnendaþjálfun 
í náminu skiptir miklu máli.  

MBA NÁM 
VIÐ HÁSKÓLA 
ÍSLANDS
- TAKTU FRUMKVÆÐI
AÐ EIGIN FRAMA
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dregið var úr réttum innSendum lauSnum við hátíðarkroSSgátu SSf Sem birtiSt í SíðaSta tölublaði SSf- blaðSinS og kom út 
Skömmu fyrir Sl. áramót. Fjölmargir tóku þátt að þessu sinni ef marka má fjölda þeirra innsendra lausna sem skrifstofu SSF bárust. 
Fimm heppnir lesendur blaðsins hlutu vegleg gjafabréf frá SSF, og óskum við vinningshöfunum til hamingju með vinningana og þökkum 
jafnframt öllum þeim sem tóku þátt. Vinningshafar eru eftirtalin: 

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.

SSf mótmælti ákvæðum í lagafrumvarpi um greiðSlur yfir 
landamæri í evrum. Til stóð í frumvarpinu að veita heimild til 
stjórnvaldssekta skv. ákvæði 4. gr. frumvarpsins á starfsmenn 
greiðsluþjónustuveitandans. Í frumvarpinu var gert ráð fyrir 
sektarheimild frá 10 þúsund krónum til 20 milljóna fyrir brot 
starfsmanna á gjaldeyrisviðskiptum í evrum og tekið fram að það 
gilti hvort sem um ásetning eða gáleysi væri að ræða. Í greinargerð 
frumvarpsins var tekið fram dæmi um að gleymska að tilkynna 
viðskiptamanni um bankareikningsnúmer eða auðkenniskóða gæti 
fallið undir sektarákvæðið.

Þessi mótmæltu Samtök starfsmanna Fjármálafyrirtækja harðlega 
og sögðu ákvæðið óásættanlegt sér í lagi hvað varðar gáleysi. Samtök 
fjármálafyrirtækja, Samtök atvinnulífsins og Samtök starfsmanna 
Fjármálafyrirtækja skiluðu öll sambærilegum athugasemdum þar sem 
ákvæðinu var mótmælt og talið brjóta gegn meðalhófi stjórnsýslulaga. 
Samtök atvinnulífsins (SA) gerði þá tillögu að ákvæðinu yrði breytt 
á þá leið að „Fjármálaefirlitinu verði veitt heimild til að leggja 
stjórnvaldssekt á greiðsluþjónustuveitenda sem brjóti af ásetningi 
gegn ákvæðum laganna“ segir í umsögn SA og er í samræmi við álit 
SFF og SSF en þau telja eðlilegra að miða við að ásetningur sé skýr. 
Almennt voru aðilar sammála um að mjög óeðlilegt væri að opna á 
það að  beita starfsfólk fjármálafyrirtækja eða lögaðilum viðurlögum 
vegna sakleysislegra mistaka.

frumvarpinu breytt
Við afgreiðslu frumvarpsins hjá efnahags- og viðskiptanefnd var 
farið yfir umsagnir, ábendingar og hagsmunaaðilar kallaðir á fundi 
nendarinnar. Í kjölfar þess var lögð fram breytingatillaga þar sem fullt 
tillit var tekið til sjónarmiða þeirra umsagna sem komu fram m.a. 
frá SSF en í bókun nefndarinnar segir við þá afgreiðslu að fram hafi 
komið gagnrýni á 4. gr. frumvarpsins „[b]ent var á að afleiðingar brota 
gegn ákvæðum laganna yrðu óhóflegar með tilliti til þeirra hagsmuna 
sem ætlunin væri að vernda með lagasetningunni. Var sérstaklega 
gagnrýnt að lagt væri til að heimilt yrði að leggja stjórnvaldssektir 
á einstaklinga, þ.e. starfsmenn greiðsluþjónustuveitenda. Nefndin 
telur gagnrýnina réttmæta og leggur því til breytingar á frumvarpinu. 
Í fyrsta lagi að í stað þess að Fjármálaeftirlitinu verði heimilað að 
leggja stjórnvaldssektir á hvern þann sem brýtur gegn tilteknum 
ákvæðum verði því aðeins heimilað að leggja stjórnvaldssektir 
á greiðsluþjónustuveitandann vegna slíkra brota. Með því telur 
nefndin komið í veg fyrir að starfsmenn hans séu útsettir fyrir 
stjórnvaldssektum vegna atvika sem eiga sér stað í starfi þeirra. 
Í öðru lagi er sú breyting lögð til að sektir verði ekki lagðar á 
einstaklinga vegna brota gegn ákvæðum laganna heldur aðeins á 
greiðsluþjónustuveitendur“ segir í bókun nefndarinnar.

TEKIÐ TILLIT TIL UMSAGNAR SSF

Sigríður i birgiSdóttir hefur verið ráðin útibúSStjóri landSbankanS á patrekSfirði og tók hún 
við Stöðunni 7. janúar SíðaStliðinn. Sigríður er með B.Sc. gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum 
í Reykjavík og lauk einnig námi í uppeldis- og kennslufræði frá Kennaraháskóla Íslands. Hún hefur 
unnið í Landsbankanum síðan 2007 við lánamál í höfuðstöðvum. Auk þess starfaði hún í sumar- og 
hlutastarfi frá 2002-2004 hjá Sparisjóði Vestfirðinga á Tálknafirði.

NÝR ÚTIBÚSSTJÓRI LANDS- 
BANKANS Á PATREKSFIRÐI

VINNINGSHAFAR HÁTÍÐARKROSSGÁTU SSF

Auður Ösp Jónsdóttir
Björn Tryggvason
Elínborg Þorsteinsdóttir

María Guðnadóttir
Vala Guðbjartsdóttir



HERTU ÞIG UPP MAÐUR!
TALSVERÐUR MUNUR ER Á FJÖLDA KARLMANNA SEM TILKYNNA 
UM STREITU MIÐAÐ VIÐ KONUR. KARLMENN EIGA Í AUGLJÓSUM 
ERFIÐLEIKUM MEÐ AÐ YFIRSTÍGA HIÐ SVOKALLAÐA „TARZAN 
HEILKENNI“. 
 EFTIR LENA SVARRE

tarzan er hið fullkomna tákn fyrir karlmennSku. Hugrakkur, 
sterkur og sjálfstæður. Hann getur sveiflað sér í gegnum frumskóginn, 
barist við hættuleg dýr og komist í gegnum lífið án nokkurar aðstoðar.

Kröfur þær sem nútímamaðurinn mætir eru hærri í dag en þær 
hafa nokkurn tímann verið. Þeir eiga að tala um tilfinningar sínar 
og yfirstíga alla erfiðleika sjálfir. En hefur þú nokkurn tímann heyrt 
Tarzan tala um tilfinningar? Nei, er það? Það er fyrir stóran hóp 
karlmanna veikleikamerki og þá gufar Tarzan upp.

Í hinum ýmsu fyrirtækjum eru talsvert færri karlmenn sem kvarta 
undan einkennum streitu heldur en konur, þetta sýnir rannsókn 
frá danska Vinnueftirlitinu (Arbejdsskadestyrelsen). Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýna að stressið þjakar ekki færri karlmenn en 
konur heldur eru þeir bara ekki fáanlegir til að viðurkenna vandann.

eru konur StreSSaðari en karlar? 
Kynin eru nokkurn veginn jafn móttækileg fyrir streitu. En mjög fáir 
karlar leita sér aðstoðar miðað við konur. Konur bregðast harkalegar 
og fyrr við álagi en karlmenn. Karlmenn hunsa oft einkennin og 
lifa með þeim - af því að karlmenn verða jú hvorki stressaðir né 
þunglyndir, eða hvað?

Konur bregðast fyrr við og spyrja sig, hvað get ég gert, við hvern 
get ég talað? Er einhverja hjálp að fá? Margir karlmenn óttast og/
eða finnst það skammarlegt að burðast með vandamál sem þeir 
geta ekki leyst úr sjálfir.

Karlmenn vilja sjálfir leysa vandann. En það gengur bara ekki 
alveg upp þegar um streitu er að ræða. Hluti vandans er einmitt 
aðgerðarleysi og vöntun á hæfileikanum til að meta hvað það er 
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kvíði og Streita
• StreSSaðir karlar eru í 30% meiri hættu á að deyja fyrir aldur fram 

miðað við þá Sem ekki þjáSt af Streitu. það Sýnir rannSókn frá StatenS 
inStitut for folkeSundhed  ved SyddanSk univerSitet.

• meira álag í Starfi veldur kvíða og Streitu.
• annar hver StarfSmaður  kemSt  Stundum eða oft í þær aðStæður í 

Starfi að það Sé tilfinningalega íþyngjandi. 
• annar hver StarfSmaður klárar ekki verkefnin Sín.
• það er engin rannSókn Sem Sýnir að karlar finni Síður til Streitu en 

kvenfólk.

sem raunverulega skiptir máli. Þetta veldur því að enn erfiðara er að leysa vandann á 
eigin spýtur.

Eins og þetta sé ekki nóg þá finnst karlmönnum líka mjög vandræðalegt að þeir 
verði lasnir af því að stunda vinnu sína. Þess vegna skipta margir um starf í stað þess 
að taka á vandamálinu. Þetta er ein leiðin til að fela það, að þeir höndla ekki starfið.

Marga karla skortir þá sjálfsvitund að þekkja það hversu slæmt ástandið er og 
hversu lengi maður ætti að þjást áður en maður leitar sér hjálpar. Karlar verða að 
læra að gæta heilsu sinnar. Þeir eiga ekki að vera þjakaðir af stressi, heldur leita sér 
hjálpar. Það þarf ekkert að skammast sín fyrir það þótt að maður sé karlmaður.

veikleikamerki
Það er talið veikleikamerki að vera stressaður karlmaður. Það þykir körlum 
allavega. Þess vegna leita þeir sér oft aðstoðar mun seinna en kvenfólk og því er 
ástand þeirra oft mun lakara þegar þeir loksins sækja sér aðstoð.

Þetta hefur ekkert með það að gera að karlar vilji ekki biðja um hjálp heldur 
vilja þeir klára málin sjálfir. Til þess er jú ætlast til af þeim, finnst þeim.

Konur líta ekki á það sem veikleikamerki að ræða opinskátt um geðræn 
vandamál sín. Það virðist vera sem það sé meira „í lagi“ að ræða um tilfinningar 
og vandamál hjá kvenfólki.

burt með tarzan!
Nú verður þessu að ljúka! Karlmenn verða að æfa sig í að verða jafn góðir og 
kvenfólk þegar kemur að því að þekkja þau merki sem líkaminn sendir frá sér þegar 
eitthvað er ekki í lagi.

Þeir mega ekki halda að þeir geti með kröftum, viðhaldið sínum innri Tarzan.
Það er mjög slæmt að karlar gangi um með streitu án þess að viðurkenna það, ekki 

einu sinni fyrir sjálfum sér.
Hjá danska streitufélaginu (www.stressforeningen.dk) sjá þeir greinilegan mun á 

hversu alvarlegir geðrænir sjúkdómar eru þegar þeir bera saman komur karla og kvenna. 
„Karlar eru í mun verri málum þegar þeir loksins biðja um aðstoð, þeir eru nánast 
á grafarbakkanum. Karlar ýta á undan sér vandanum og halda að þetta reddist. En 
það gerist bara ekki“, segir talsmaður félagsins.

Þessi grein er byggð á íslenskri þýðingu af grein sem birtist í 5. tbl. Dönsku systursamtaka 
SSF, Finans Forbundet, sem kom út um mitt síðasta ár. Greinin er þýdd af Ármanni 
Ólafssyni. 

http://www.stressforeningen.dk
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15 MILLJARÐAR GEFINS

StarfSmenn norSkra fjármálafyrirtækja Sinna falinni vinnu að verðmæti 15
milljarða íSlenSkra króna á ári hverju, eða Sem jafngildir 1.500 árSverkum. 
StarfSmenn Stórra banka vinna frekar falda vinnu. falin vinna er vinna utan 
hefðbundinS dagvinnu- og yfirvinnutíma. friðbert trauStaSon, formaður SSf, 
SegiSt Sjá Sömu þróun hér á landi með tilkomu ört fjölgandi faStlaunaSamninga. 
„ef ekkert hámark er Sett á fjölda yfirvinnutíma í Slíkum Samningi, eða yfirvinnu 
Sett ákveðin tímamörk innan virkra vinnudaga í viku hverri þá er SamSpili 
fjölSkyldulífS, fríStunda og vinnu Stefnt í óefni með ófyrirSéðum afleiðingum”.
í SíðuStu tölublöðum SSf- blaðSinS hefur verið fjallað um faStlaunaSamninga 
og þá ógn Sem Slíkir Samningar hafa á kjaraþróun og fjölSkyldulíf StarfSmanna 
fjármálafyrirtækja.
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félagSmenn athugið!
Nú er eingöngu hægt að sækja um almennan 
styrk úr Styrktarsjóði SSF rafrænt. 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.

Skrifstofa SSF

falin vinna
Starfsmenn fjármálafyrirtækja sinna umfangsmikilli falinni 
vinnu á degi hverjum, án þess að hljóta fyrir það endurgjald. 
Þetta eru niðurstöður könnunar sem framkvæmd var af norksa 
Viðskiptaháskólanum BI fyrir Samstök starfsmanna fjármálafyrirtækja 
í Noregi (Finansforbundet). Könnunin náði til 23.000 meðlima 
samtakanna, en eingöngu var litið til þeirra sem sinna fullu starfi.

„Við létum framkvæma þessa könnuna til að fá yfirsýn yfir 
umfanga falinnar vinnu innan fjármálageirans. Niðurstöðurnar ættu 
að vera öllum umhugsunarefni hvað varðar raunveruleg starfsskilyrði 
starfsmanna fjármálafyrirtækja. Þetta eru mikilvægar upplýsingar 
fyrir starfsmenn, trúnaðarmenn og yfirmenn” segir Gisle Salem 
aðalsamningamaður samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja í Noregi.

umtalSvert tekjutap 
Útreikningar norsku samtakanna sýna að þeir sem sinna falinni 
vinnu verða af umtalsverðum tekjum. Einfalt reikningsdæmi bendir 
til þess að starfsmenn norskra fjármálafyrirtækja verði af allt að 15 
milljörðum íslenskra króna á ári. Ef könnunin hefði náð til allra 
starfsmanna í fjármálageiranum hefði umfang falinnar vinnu líklega 
verið umtalsvert meira að mati samtakanna. 

„Við viljum fyrst og fremst vekja athygli starfsmanna og stjórnenda 
á umfangi falinnar vinnu. Þegar um er að ræða svo mikla falda vinnu 
verða afleiðingar einnig alvarlegar. Falin vinna getur leitt til þess 
að starfsmenn brenna fyrr út í starfi, fjölskylduerjur verða tíðari og 
starfsmannavelta hærri” segir Gisle Salem. 

Þegar umfang falinnar vinnu er reiknað yfir í ársverk innan 
fjármálageirans, eru niðurstöðurnar sláandi. Ef sinna ætti falinni 
vinnu á venjulegum vinnutíma, myndi það leiða til þess að fjölga 
þyrfti störfum um sem nemur 1.500 ársverkum. 

Stórauknir möguleikar 
Tækniþróun síðustu ára hefur stóraukið möguleika til að sinna 
falinni vinnu. Það er einfalt að skoða tölvupóstinn um leið og 
maður vaknar á morgnana eða á leið heim frá vinnu. Það tekur ekki 
langan tíma hvert skipti, en margt smátt gerir eitt stórt og ógreiddir 
tímar hrannast upp. 

„Við verðum þess einnig vör að margir finna fyrir pressu um að 
auka þekkingu sína á sama tíma og krafist er aukinna afkasta. Þegar 
starfsmenn eru komnir út í horn leiðir það til þess að þeir sinna 
falinni vinnu án þess að hljóta laun fyrir. Það er skoðun samtakanna 
að alla vinnu skuli launa” segir Gisle. 

Hann bendir á mikilvægi þess að aðskilja vinnu og frítíma á ný, 
þar sem skilin virðist vera að þurrkast út. Í einu sambandsríkja 
Þýskalands er þannig hægt að beita þá vinnuveitendur sektum sem 
senda tölvupóst til starfsmanna á frítíma þeirra. 

aukinn Sveigjanleiki 
Ástæður falinnar vinnu eru mismunandi, sumir þeirra sem sinna 
henni myndu kjósa aukinn sveigjanleika í vinnutilhögun sinni. Sumir 
þurfa að sinna persónulegum erindum á vinnutíma og velja því að 
vinna upp þann tíma sem fer í það með því að sinna falinni vinnu 
án endurgjalds. Þannig getur falin vinna leitt til meiri sveigjanleika 
í vinnutilhögun einstaka starfsmann. 

„Við verðum þess auðvitað vör að miklar breytingar eru að eiga sér 
stað að því er varðar vinnutilhögun almennt. En okkar skoðun er sú 
að falin vinna sé ekki rétta leiðin til að ná fram auknum sveigjanleika. 
Ef starfsmenn vilja sveigjanlegri vinnutíma er auðvelt að ná því fram 
innan gildandi vinnustaðasamninga” segir Gisle Salem. 

Hefðbundinn dagvinnutími er og verður meginreglan varðandi 
vinnutíma starfsmanna fjármálafyrirtækja. Alla vinnu sem sinnt er 
utan þess tíma ber að launa.

Þessi grein er unnin upp úr þýðingu á grein sem birtist í blaði 
systursamtaka SSF í Noregi. Finans fokus 7. Tbl. 2013. Útgefið í 

júní 2013 bls. 6-8. Þýðing Hólmar Örn Finnsson. 

„Við viljum fyrst og fremst vekja athygli starfsmanna 
og stjórnenda á umfangi falinnar vinnu. Þegar um 
er að ræða svo mikla falda vinnu verða afleiðingar 
einnig alvarlegar. Falin vinna getur leitt til þess að 
starfsmenn brenna fyrr út í starfi, fjölskylduerjur 
verða tíðari og starfsmannavelta hærri” 

Tækniþróun síðustu ára hefur stóraukið möguleika 
til að sinna falinni vinnu. Það er einfalt að skoða 
tölvupóstinn um leið og maður vaknar á morgnana 
eða á leið heim frá vinnu. Það tekur ekki langan 
tíma hvert skipti, en margt smátt gerir eitt stórt og 
ógreiddir tímar hrannast upp.
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íSlenSk verðbréf héldu að venju 
hið árlega knattSpyrnumót 
fjármálafyrirtækja þann 25. janúar Sl. 
einS og undanfarin ár komuSt færri 
lið að en vildu en 25 lið Skráðu Sig til 
mótS. keppnin fór fram í boganum á 
akureyri, en mótið hefur verið haldið 
þar undanfarin fimmtán ár.

allS Skráðu fimm kvennalið Sig til 
leikS og tuttugu karlalið, allS um 
250 keppendur. í kvennaflokki Sigraði 
liðið Sem kom frá hinu nýSameinaða 
fjármálafyrirtæki auður/virðing. í 
karlaflokki Sigraði lið víS. mótinu lauk 
Svo um kvöldið með verðlaunaafhendingu 
og hátíðarkvöldverði í Sjallanum. 

lokaúrSlit:
karlar

1. Sæti - víS
2. Sæti - hf verðbréf

3. Sæti - arion banki

KNATTSPYRNUMÓT 
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA 2014

Miklir snilldartaktar sáust á vellinu. Eflaust hefur þessi meistaraspyrna hefur endað í 

vinklinum.

konur

1. Sæti - auður/virðing 
2. Sæti - arion banki

3. Sæti - íSlandSbanki
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MESTA AÐDÁUN VÖKTU MÖGNUÐ TILÞRIF 
FÓRNFÚSRA MARKMANNA LIÐANNA
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Sagan í Stuttu máli
félag StarfSmanna landSbanka íSlandS (FSLÍ) var stofnað 7. mars, 
árið 1928 í Kaupþingssalnum í húsakynnum Eimskipafélagsins 
og er því elsta félag starfsmanna á fjármálamarkaði á Íslandi. 
Félagið er stofnaðili að SSF og sitja 3 fulltrúar FSLÍ í stjórn SSF: 
Andrés Erlingsson 2. varaformaður og meðstjórnendurnir Borga 
Harðardóttir og Guðný S. Magnúsdóttir.

Tilgangur FSLÍ var, og er, eins og kemur fram í samþykktum 
félagsins, að efla þekkingu félagsmanna á bankamálum, auka samstarf 
milli starfsmanna innbyrðis og einnig á milli þeirra og stjórnar 
bankans, jafna deilur, sem upp kunna að koma og yfirleitt að gæta 
hagsmuna félagsmanna í hvívetna. 

launa- og kjaramál komust snemma á dagskrá hjá félaginu 
en voru þó fyrstu árin eingöngu í höndum stjórnar í samvinnu 
við bankastjórn. Leiddi það t.d. til þess að í árslok 1931 var sett 
launareglugerð um launa- og kjaramál starfsmanna Landsbankans. 

bókaSafni var snemma komið á stofn sem var kostað af FSLÍ með 
styrk frá Landsbankanum. Það var hugsað til eflingar á þekkingu og 
til hagsbóta fyrir starfsfólk bankans. Bókasafn þetta er nú varðveitt 
í Félags og fræðslumiðstöðinni í Selvík.

byggingarSamvinnufélag starfsmanna Landsbanka Íslands var 
starfandi um árabil og byggði allnokkuð af íbúðum fyrir félagsmenn 
sína, t.d. á Melunum og sá um byggingu á svonefndum „sænsku 
húsum“ í Kleppsholtinu. 

eftirlaunaSjóður StarfSmanna bankans var stofnaður 1. janúar 
1929 og mun hann vera einn elsti lífeyrissjóður landsins. Sjóðurinn 
er forveri Lífeyrissjóðs bankamanna.

pöntunarfélag á matvörum
pöntunarfélag starfsmanna Landsbanka Íslands var stofnað 24. 
mars 1966 og var markmið þess að annast innkaup á ýmsum 
torfengnum vörum fyrir félagsmenn sína en oft var skortur á ýmsum 

vörum vegna strangra innflutningslaga. Var það lagt niður í kringum 
1992-3 vegna breyttra aðstæðna á matvörumarkaði með tilkomu 
lágvöruverslana. 

námSSjóður
á 50 ára afmæli Landsbankans árið 1978 gaf bankastjórnin 
starfsmönnum bankans 25.000 krónur sem stofnframlag til námssjóðs 
starfsmanna bankans sem var skv. skipulagsskrá sjóðsins undir 
stjórn starfsmannafélagsins. Hefur sjóðurinn oft síðar verið efldur 
með sambærilegum styrkjum. Varð þetta grunnurinn að sterkum 
stuðningi félagsins við starfsmenn sem geta sótt um námsstyrki 
innanlands gegn 2 ára starfi í bankanum að námi loknu. Með tilkomu 
nýja Landsbankans 2008 var endursamið um námssjóðinn og er 
sjóðurinn traustur bakhjarl starfsmanna enn sem fyrr.

nefndir og Sjóðir
einn mikilvægur drifkraftur í starfsemi félagsins í dag eru 
kraftmiklar nefndir sem þar starfa. 

Skemmtinefnd sér um félagsstarf, t.d. bingó, jólaball, sumarhátíð 
fjölskyldunnar og árshátíð svo eitthvað sé nefnt. 
Íþróttanefnd sér um æfingar í hinum ýmsu íþróttagreinum, 
skipuleggur gönguferðir og keppnir af margvíslegum toga auk þess 
sem í boð hafa verið skauta og skíðadagar fjölskyldunnar.
 golfklúbbur er öflugur klúbbur sem starfsmenn og makar geta 
gengið í. Klúbburinn er með eigin mótaröð og njóta félagar hvers 
kyns afslátta.

tafl og Spilanefnd sjá um hvers konar spilamennsku og 
Tilboðsnefnd aflar margs konar tilboða fyrir félagsmenn. 

SjúkraSjóður er neyðarSjóður sem starfsmenn geta leitað til 
vegna fjárhagserfiðleika vegna veikina. Nefndir FSLÍ fá fjárstuðning 
frá félaginu og auk þess geta starfsmenn utan Höfuðborgarsvæðis 
sótt um styrki fyrir félagstarf á heimasvæði.

FSLÍ ÖFLUGT SEM ALDREI FYRR
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trúnaðarmenn SSf eru jafnframt trúnaðarmenn FSLÍ. Stjórn 
fundar með þeim að jafnaði einu sinni á ári. 

Veigamikill þáttur í starfseminni er hvers konar stuðningur við 
starfsmenn í formi endurgreiðslna s.s. vegna íþrótta og námskeiða, 
strætókorta og ekki má gleyma samgöngustyrknum sem nýtur 
vaxandi vinsælda. 

orlofShúS
Seljanefnd heldur utan um rekstur sumarhúsa bankans, en 
Landsbankinn á eitt stærsta úrval sumarhúsa í eigu fyrirtækis 
á Íslandi og eru þau afar eftirsótt af starfsmönnum allan ársins 
hring. Árið 1986 voru 20 hús í boði fyrir starfsmenn en nú eru 
valkostirnir í orlofshúsum og íbúðum orðnir 52! Nýleg viðbót við 
orlofshúsaflóruna er glæsilegt hús í Vaðlaborgum sem er í Vaðlaheiði 
gegnt Akureyri og íbúð á Sólvallagötu 29, en það er þriggja herbergja 
íbúð sem bankinn hefur nýlega afhent félaginu til afnota. Með 
þessari viðbót er úrvalið eftirfarandi:

Reykjavík  3 íbúðir
Vesturland  5 orlofshús
Vestfirðir 1 orlofshús og 2 orlofsíbúðir
Norðurland 6 orlofshús og 2 íbúðir
Austurland 8 orlofshús
Suðurland 19 orlofshús og 6 íbúðir

ljóSmyndaSamkeppni 
Í tilefni af af 85 ára afmæli FSLÍ þann 7. 
mars 2013 efndi stjórn FSLÍ meðal annars til 
ljósmyndasamkeppni meðal félagsmanna sem 
var gríðarlega vel tekið. Veitt voru verðlaun í 
3 flokkum: Landsbankinn minn, sumarið og 
flokkur fyrir börn starfsmanna. 

SkrifStofa 
hjarta StarfSemi FSLÍ er skrifstofa FSLÍ og þar ræður ríkum Anna 
María Hjartardóttir þjónustustjóri FSLÍ. 

Núverandi formaður félagsins er Helga Jónsdóttir

StarfSemi fSlí er öflugri en nokkru 
Sinni fyrr enda hefur Stjórnin það eitt að 
markmiði, að gæta hagSmuna félagSmanna 

með ráðum og dáð og Styrkja þá og Styðja í 
leik og Starfi. 
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„dauði“ bankanS afSannar það Sem við trúðum á
Það er kerfi sem deyr þegar banki fer á hausinn og þeir sem 
upplifa það, upplifa mikinn ósigur, segir danska fræðikonan Anna 
Gerstrøm í grein sem birtist í Finans, tímariti samtaka starfsmanna 
fjármálafyrirtækja í Danmörku. 

Anna starfar á deild sem nefnist Institut for Organisation og hefur 
hún nýlega lokið við að draga saman öll helstu vandamál starfsfólks 
bankanna sem störfuðu í hinni alþjóðlegu fjármálakreppu í tvö orð; 
sjálfsmynd og dauði. Anna hefur rætt við starfsfólk banka um upplifun 
þess á hruni kerfisins sem það starfaði við, eða þrot bankans sem 
það starfaði við. Í grunninn fjallar ritgerð hennar um það hvernig 
manneskjur, sem notað hafa bróðurpart starfsaldurs síns við störf 
í fjármálageiranum, hafa upplifað og höndlað fjármálakreppuna.

Þegar viðmælendur hennar segja frá upplifun sinni er það áberandi 
hversu mikið vinnan verður persónu- og tilfinningaleg. Á árunum 
2007 – 2008 varð allur heimurinn fyrir fjármálakreppu og allt 
breyttist á augabragði og hafði mikil persónu- og tilfinningaleg 
áhrif á fjölda fólks, allt frá almennu starfsfólki til millistjórnenda og 
forstjóra. Hingað til hefur verið fjallað um þann þátt sem snýr að 
hefðbundnum kenningum um fjármálakreppuna og þá oft einblínt á 
fjárhagslegar útskýringar á áhættuhegðun, mannlegu eðli og meintri 
græðgi. Anna Gerstrøm hefur hins vegar safnað frásögnum um 
tilvist eða sjálfsmynd bankans og hvernig starfsfólk hans reynir að 
sjá tilgang eftir hrun kerfisins. 

biðStaðan
Orðið dauði er á meðal þeirra samlíkinga sem bankafólk notar 
um upplifun sína af falli bankans. Það er hin gamla veröld sem 
hrynur og ný sem verður til og það er ekki auðvelt að ganga í 
gegnum þær breytingar frá hinu velþekkta gamla og hrukkótta til hins 
nýuppgötvaða og óörugga. Ein af erfiðustu upplifunum sem Anna 

SAMKVÆMT 
FRÆÐIKONUNNI 

ÖNNU GERSTRØM 
VELDUR 

FJÁRMÁLAKREPPAN 
OG ÞROT EÐA FALL 

BANKA ÞVÍ, AÐ 
STARFSMÖNNUM 

BANKA FINNST AÐ 
ÞEIR HAFI EKKI 

STAÐIÐ SIG Í SÍNU 
FAGLEGA HLUTVERKI 

OG UPPLIFA SIG SEM 
BRENNIMERKTA

EFTIR CARSTEN RASMUSSEN
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rannsakaði var þegar föllnum banka var skipt niður í tvo hópa; annan 
„óheilbrigðan“ (þar sem orsökin fyrir hruni bankans var að finna) 
sem Finansiel Stabilitet (Fjármálastöðugleikakerfi danska ríkisins) 
tók yfir og hinn „heilbrigða“ hluta sem í framhaldi var keyptur af 
stærri banka. Mjög margir starfsmenn „óheilbrigða“ hlutans voru 
valdnir úr og fluttir yfir í „heilbrigða“ hlutann. Sá flutningur reyndist 
þessu starfsfólki mjög erfiður, segir Anna Gerstrøm. „Starfsmenn 
sem fengu boð í hinn nýja heim, fannst erfitt að samlaga sig honum 
af tillitsemi gagnvart fyrrverandi samstarfsfólki“ segir Anna. Þau 
horfa á gamla veröld sem verið er að eyða en standa í nýrri sem 
byggja skal upp en eru samt sem áður í vörn gagnvart kerfinu sem 
þau áttu hlut í að byggja upp. „Þegar banki er í kreppu upplifa 
starfsmenn kreppuna sem beina ógn við bankann og auðkenni hans, 
og þegar starfsmenn í einum af hinum gjaldþrota bönkum, sem ég 
hef rannsakað, verja sig, þá draga þeir upp mynd af sér sem einum 
af sterkustu og traustustu bönkum landsins, og þess vegna er það 
óhugsandi að bankinn geti hrunið. Þrátt fyrir sterkar vísbendingar 
og viðbrögð viðskiptavina, verja þau bankann sinn, því þau telja 
að hann geti ekki hrunið.“

Það er hvatt til þessarar sýnar á bankann, því ef hann fellur verður 
það þjóðarharmleikur. Ef við erum ekki traustur banki, hvað erum við 
þá? Skoðun þeirra á bankanum og allt þeirra vinnuumhverfi hrynur 
og þeirra bíður biðstaða. Starfsfólkið sagði að þrátt fyrir „fáránlegt 
andrúmsloft“ þá hafi það mætt til vinnu alla daga. Þrátt fyrir veikindi 
eða frídaga mætti það til vinnu, svo mikilvæg var vera þeirra þar. 
En hvar fundu þau þá hvatningu sem þurfti þegar sjálfsmyndin var 
horfin. Hver var uppspretta þessarar orku sem fór í gang? Hér fara 
frásagnir þeirra að snúast um annan þátt í sjálfsmynd þeirra. Þau 
voru líka hverfisbanki og höfðu áhyggjur af viðskiptavinum sínum. 
Þetta var eitt af þeim einkennum sem lýsti þeim sem banka: „Við 
vorum sterk, traust og með góða þjónustulund og gættum hagsmuna 
viðskiptavina okkar. Þegar styrkur okkar hrundi, stóð sú tilfinning 
eftir, að við yrðum að vera til staðar fyrir viðskiptavininn, ef ekki 
við, hver þá? Tryggð okkar við viðskiptavininn stendur og það er 
meðal annars sú tryggð sem fær okkur til að fara á fætur á morgnana 
og skunda til vinnu, á þeirri stundu sem álagið er mest.“

í lagi Sem manneSkja 
Samkvæmt Önnu Gerstrøm er sama mynstur á upplifun starfsfólks 
úr svipuðum aðstæðum á mörgum vinnustöðum samfélagsins. 
Samfélagið væntir þess að leggi maður pening inn í bankann, þá 
verði hann þar, hann hverfi örugglega ekki. En það var nákvæmlega 
það sem gerðist, og það var hrein mótsögn við allt.

Í sögum starfsfólksins vísar það til þeirrar sjálfsmyndar sem lýsti 
þeim sem banka áður en hann fór á hliðina. „Innan bankans verður 
starfsfólkið að nokkurskonar „fjölskyldu“, nánd, tryggð og mannleg 
samskipti eru allt í einu orðin mikilvæg. Starfsfólkið segir óbeint að 
það geti vel verið að þeim hafi mistekist faglega en þau séu ennþá í 
lagi sem manneskjur. „Við getum enn orðið að gagni í starfi okkar 
og þannig verður hin mannlega „fjölskylda“ björgunarbeltið sem 
við getum hangið í.“

Sektarkennd 
Anna Gerstrøm hefur einnig rannsakað sektarkennd meðal starfsfólks 
innan veggja bankans. Starfsfólkinu er kennt um stöðuna, úti í 
samfélaginu. „Hinn hrundi banki er sekur þar sem hann hafði snúist 
gegn skyldum sínum.“

Sektarkenndin dreifist um bankann. Þegar henni er fylgt sést 
hún færast frá lægstu stöðum bankans upp allt stigveldið, þar til að 
einhver fer að benda niður, stjórnin bendir niður á bankastjórann, 
sem hefur ekki staðið sig, bankastjórinn bendir á annað starfsfólk, 
en öll benda þau inn á við. Þau upplifa það öll að þau séu sek.“

fordómar
Þrátt fyrir að bankamaður hafi hugsanlega gert mistök finnur 
hann hvatningu til að halda áfram að veita viðskiptavinum sínum 
þjónustu. Þetta er vegna þeirrar sjálfsmyndar sem mörkuð er af 
starfsgreininni að mati Önnu. Bankamaður miðar sig við lækni sem 
hefur það göfuga hlutverk að lækna og gera fólk heilbrigt. Ef læknir 
ávísar lyfi sem hann telur að hjálpi, en sjúklingurinn deyr af völdum 
aukaverkana hefur hann unnið gegn hlutverki sínu.

Þegar um banka er að ræða er þetta ekki dauði einstaklings 
heldur samfélags. Við höfum þær væntingar til banka að hann passi 
peningana okkar en „dauði“ hans afsannar átrúnað okkar.

Bankinn missir starfsvirðingu sína 
og starfsfólkið mætir fordómum. Anna 
Gerstrøm segir að starfsfólk hafi tjáð sér að 
það mæti fordómum úti í samfélaginu. Það 
sér fyrir sér myndirnar frá mótmælunum, 
Occupy Wall Street, þar sem bankafólk var 
myndgert í brúðum hengt upp og brennt. 
Það segir frá reiðum viðskiptavinum sem 
koma inn í bankann, berja í borðið, gráta 
og kenna starfsfólki bankans um það að 
þeir komist ekki lengur í frí. Í kjölvatni 
hrunsins finna margir bankastarfsmenn 
einnig fyrir fordómum vina og fjölskyldu, 
segir Anna og lýkur máli sínu á að segja 
að hið stóra fjárhagslega hrun hafi haft 
mjög mikil persónuleg og tilfinningaleg 
áhrif á fjölda fólks, líka bankastarfsmenn.  

Byggt á þýðingu greinar sem birtist í 
1. tbl. Dönsku systursamtaka SSF, Finans 

Forbundet, sem kom út í janúar sl. 
Greinin er þýdd af Ármanni Ólafssyni



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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