
Vill útrýma 
óútskýrðum launamun 
- Viðtal við Þorstein Víglundsson, félags- 
og jafnréttismálaráðherra. Bls. 14 – 15.
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Þannig fækkuðu Þau fjarvistum bls. 6-7

kynning á náms- 
framboði með vinnu
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um ssf
samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja – skammstafað ssf Er stéttarfélag starfsmanna í bönkum, sParisjóðum og fjármálafyrirtækjum. mEgin-
áhErslur 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.

LEIÐARI
FRIÐBERT TRAUSTASON, FORMAÐUR SSF FJALLAR UM NAUÐSYN ENDURMENNTUNAR OG 
SÍMENNTUNAR TIL AÐ EFLA OG STYRKJA ÞÁ ELDRI OG REYNDARI.

- bls. 4

FELIÐ OKKUR SPENNANDI VERKEFNI!
HVAÐ VEITIR FÉLÖGUM OKKAR Í SAMTÖKUM STARFSMANNA DANSKRA FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA 
ÁNÆGJU Í STARFI? SPENNANDI VERKEFNI VIRÐAST SKIPTA MEIRA MÁLI EN HRÓS, STÖÐUHÆKK-
ANIR OG ÚTGREIDD LAUN.

- bls. 5

ÞANNIG FÆKKUÐU ÞAU FJARVISTUM VEGNA VEIKINDA
FÆKKUÐU FJARVISTUM FRÁ 20% NIÐUR Í 1%: ÞJÓNUSTUVER NORSKA VÁTRYGGINGAFÉLAGSINS IF 
HEFUR HORFIÐ FRÁ FYRRI STJÓRNUNARHÁTTUM OG STÖÐUGRI SÓKN EFTIR SÖLUMARKMIÐUM. 
NÚ FÁ STARFSMENN AÐ STJÓRNA SÍNU DAGLEGA LÍFI Í MEIRI MÆLI EN ÁÐUR. FYRIR VIKIÐ HEFUR 
FJARVISTUM FÆKKAÐ UMTALSVERT OG VINNUUMHVERFIÐ ER MUN BETRA EN ÁÐUR.

- bls. 6 - 7

VILL ÚTRÝMA ÓÚTSKÝRÐUM LAUNAMUN
VIÐTAL VIÐ ÞORSTEIN VÍGLUNDSSON, FÉLAGS- OG JAFNRÉTTISMÁLARÁÐHERRA, SEM HEFUR LAGT 
FRAM FRUMVARP UM JAFNLAUNAVOTTUN.

- bls. 14 - 15

OPIÐ VINNURÝMI: FRÁBÆRT EÐA FJANDSAMLEGT?
MÖRG FYRIRTÆKI HAFA VALIÐ OPIÐ VINNURÝMI Í ÞEIRRI VON AÐ SKAPA VINNUUMHVERFI OG 
FYRIRTÆKJAMENNINGU ÞAR SEM SVEIGANLEIKI, ÞEKKINGARMIÐLUN OG SAMVINNA ERU RÍKJ-
ANDI. EN ER ÞAÐ RAUNIN ÞEGAR TIL KASTANNA KEMUR?

- bls. 20 - 21



Það er stundum eins og tíminn standi í stað og mikilvæg 
málefni, sem í orði krefjast athafna, stranda í orðinu 
og komast aldrei á borðið. Ég hef í fjölda ára reynt mitt 
ítrasta til að færa jafnréttisbaráttuna frá hinni hefðbundnu 
umræðu um jafnrétti kynjanna til víðtækari umræðu um 
jafnræði allra þjóðfélagsþegna óháð kyni, litarhætti, búsetu 
og ekki síst aldri. Í starfi mínu sem formaður stéttarfélags 
starfsmanna fjármálafyrirtækja hef ég, meðal annars, unnið 
með stjórnendum fyrirtækjanna og kjörnum fulltrúum 
starfsmanna að því að treysta stöðu allra aldurshópa innan starfs-
mannahópsins. Á árunum 1990 til 1995 og aftur árin 2001-2005 
bar nokkuð á æskudýrkun og leit að nýrri þekkingu og menntun, 
sem þeir eldri höfðu ekki, og því bar á uppsögnum og samningum 
um starfslok hjá eldri starfsmönnum. Við hjá SSF bentum þá strax 
á nauðsyn endurmenntunar og símenntunar til að efla og styrkja 
þá eldri og reyndari, í stað þess að kasta þekkingu þeirra, reynslu og 
þjónustuvilja á glæ. Fjármálafyrirtækin brugðust ágætlega við og settu 
kraft í fræðslumál innan hvers fyrirtækis fyrir sig. 

Árið 1996 skrifaði ég grein og velti upp spurningum:
„Hvað er mannauður? Hvers virði er verkþekking, reynsla, þekking 

á þörfum viðskiptavinarins og þjónustulipurð? Ég spyr vegna þess 
að á undanförnum árum hefur mjög færst í vöxt hjá fyrirtækjum í 
Evrópu, m.a. hér á Íslandi, að starfsmönnum, fimmtíu ára og eldri, 
sé boðinn starfslokasamningur. Í stað þess að kosta upp á tveggja til 
þriggja ára endurmenntun fyrir starfsmann sem orðinn er eldri en 
fimmtíu ára, bjóða fyrirtækin eins til tveggja ára starfslokasamning.

Er ekki öllum ljóst sem þetta lesa að hér er pottur brotinn? Það er 
eitthvað meira en lítið að í þjóðfélagi þar sem starfsmenn verða úreltir 
eins og vélar. Höfum við flotið sofandi að feigðarósi? Er það virkilega 
eðlilegt að þekking, reynsla og dygg þjónusta við uppbyggingu þeirra 
fyrirtækja sem við störfum hjá sé allt í einu einskis virði, eins og hvert 
annað rusl, þegar tískusveiflur eða stundarhagsmunir kalla á breytingar? 

Er ekki krafa allra starfsmanna að fyrirtækin og þjóðfélagið í heild 
komi þannig til móts við þá að þeir geti lokið ævistarfi sínu með reisn?” 

Því miður eiga þessi orð mín jafnvel við nú árið 2017 og þau gerðu 
fyrir tíu og tuttugu árum, ef marka má umræðuna í þjóðfélaginu. Þó 

að mörg fyrirtæki hafi sýnt samfélagslega ábyrgð og tryggt 
jafnræði aldurshópa er greinilega víða pottur brotinn. 

Samfara hækkandi lífaldri og fækkun nýfæddra barna á 
fjölskyldu er ekki bara siðferðileg skylda okkar að tryggja 
eldri starfsmönnum áframhaldandi starf og endurmenntun 
meðan starfsþrek leyfir, heldur einnig nauðsyn til að 
viðhalda hagvexti og fjármagna velferðarkerfið á Íslandi. 
Það eru mikil öfugmæli stjórnmálamanna og stjórnenda 
atvinnulífsins að tala um nauðsynlega hækkun lífeyris-

tökualdurs í 70 ár á sama tíma og starfsmönnum 60+ er vísað út af 
vinnustaðnum sökum aldurs.

Friðbert Traustason, formaður SSF
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niðurstaða forsendunefndar á almennum vinnumarkaði vegna 
endurskoðunar kjarasamninga er að tvær af Þremur forendum 
standast en ein gerir Það ekki. Sú snýst um launaþróun annarra 
hópa. Samningum verður ekki sagt upp að þessu sinni.

Forsendurnar sem voru til skoðunar eru þessar:
1. Fjármögnun stjórnvalda á stofnframlögum ríkisins til 

2.300 almennra íbúða á árunum 2016-2019 eða að 
hámarki 600 á ári.

2. Mat á því hvort sú launastefna og þær launahækkanir sem 
í samningnum fólust hafi verið stefnumarkandi fyrir aðra 
á vinnumarkaði (32% hækkun frá nóv 2013-des 2018).

3. Aukinn kaupmáttur á samningstímanum.

Ljóst er að liðir 1 og 3 standast skoðun en liður 2 er forsendubrestur 
eins og áður segir. Ákveðin verðmæti eru í núgildandi samningi 

SSF (5,0% almenn launahækkun 1. maí og hækkun á framlagi 
atvinnurekenda í Styrktarsjóð 0,2%).

Forsendur kjarasamninga verða aftur til skoðunar í febrúar 2018.

KJARASAMNINGUM EKKI SAGT UPP

trúnaðarmannahandbók ssf er 
orðin aðgengileg á vef ssf. Við 
hvetjum félags- og trúnaðarmenn 
okkar til að kynna sér efni bókar-
innar.

Hjá SSF starfa um 160 trúnað-
armenn, kjörnir af samstarfsfólki 
viðkomandi trúnaðarmanns. Starf 
trúnaðarmannsins er margþætt, 
ábyrgðarmikið og vandasamt. 
Væntingar til trúnaðarmanna 
eru miklar og til þess að þeir 
geti staðið undir væntingum 
hefur SSF liðsinnt þeim af 
alefli, bæði með námskeiðahaldi 
og stuðningi við starf þeirra með því að veita aðstoð og ráðgjöf. 
Það er okkar von að handbókin muni gagnast trúnaðarmönnum í 
þeirra starfi.

VIRKJUM ÁFRAM „GRÁA GULLIÐ“

TRÚNAÐARMANNA- 
HANDBÓK SSF
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tæplega 800 félagar tóku Þátt í könnun dönsku samtakanna. 
niðurstaðan er að málefnið „starfsánægja“ skiptir miklu máli í 
vinnunni. Hvað er það sem veitir félögum okkar mestu starfsánægjuna?

„Spennandi verkefni“ lenti í efsta sæti með 96% fylgni og „Samstarf 
við vinnufélaga mína“ lenti í öðru sæti með 95% fylgni en það er 
í báðum tilfellum mjög hátt skor. Prósentutölurnar merkja alla þá 
sem svöruðu „Skiptir mjög miklu máli“ eða „Skiptir miklu máli.“

Sú staðreynd að „Spennandi verkefni“ var talið skipta mestu máli er 
mjög jákvæð og hægt er að túlka hana þannig að félagar Forsikrings-
forbundet séu tilbúnir að takast á við krefjandi verkefni sem ekki 
eru venjubundin. Það er mikilvægt nú á tímum þegar sjálfvirkni og 
vélmenni geta tekið yfir fjölmörg rútínubundin verkefni.

Meðal þeirra atriða sem lentu hæst á listanum voru að hafa sjálfur 
áhrif á verkefni sín í vinnunni, svo og vinnutími. Við erum sem sagt 
tilbúin að taka sjálf ákvörðun um hvað við viljum gera og hvenær.

gott samstarf er mikilvægt
Að gott samstarf skuli lenda svona hátt á listanum sýnir að félagar okkar 
álíti samstarfsmenn sína og samskiptin í vinnunni mikilvægan hluta af 
daglegri vinnu – mun mikilvægari en hrós frá yfirmanni, stöðuhækkun 
eða launatengda liði eins og bónusgreiðslur eða launahækkun. 

Það sem hefur minnst áhrif á starfsánægju okkar eru tilboð frá fyrir-
tækinu og félagslíf með samstarfsmönnum utan vinnutíma. Sennilega 
er því besta ráðið fyrir stjórnendur að finna spennandi viðfangsefni, 
veita starfsmönnum ríkari þátt í ákvarðanatöku og stuðla að góðri 
samvinnu dagsdaglega. Þá gengur allt eins og í sögu.

Enda þótt karlmenn og konur séu sammála varðandi mikilvægi 
spennandi verkefna líta þau ekki sömu augum á samstarfið við 
vinnufélaga sína. Sennilega kemur ekki á óvart að konum fannst það 
meira virði: 52,3% þeirra sögðu „Skiptir mjög miklu máli“ en aðeins 
33,9% af karlmönnum. Í samanburði við karlmenn sýndu konurnar 
meiri áhuga á að hafa áhrif á vinnutíma sinn.

unga fólkið stefnir upp á við
Ef litið er á muninn milli þeirra í yngsta aldursflokknum (35 ára og 
yngri) og þeim elsta (56 ára og eldri) er hann mest áberandi hvað varðar 
óskir um starfsframa, menntun og félagslíf með samstarfsmönnum. 
Á þessum sviðum er unga fólkið afar áhugasamt en þau eldri eru ekki 
á sama máli. Unga fólkið er líka mikið fyrir persónulegan bónus og 
launahækkanir (57,4% setja í fyrsta sæti) en þessi atriði skipta minna 

máli fyrir þau sem eldri eru (23,9% telja þau mikilvæg). Ef yfirmenn 
langar að auka starfsánægju yngri kynslóðarinnar ætti að umbuna 
henni með bónus og launahækkunum, framgangi í starfi og fleiri 
möguleikum til menntunar. Unga fólkið vill líka styttri vinnutíma og 
fleiri frídaga en þau atriði skipta ekki eins miklu máli fyrir eldri hópinn.

launalækkun er ekki vinsæl
Auðveldasta aðferðin til að kaffæra starfsánægju er að lækka laun. 
Um það er fólk undir 35 ára aldri hjartanlega sammála (75% sögðu 
„Skiptir mjög miklu máli“). Fækkun frídaga er einnig mikilvægur 
þáttur þar að lútandi fyrir unga fólkið. Hins vegar telja þau sem eru 
eldri en 56 ára að skortur á áhrifum varðandi verkefni sín og vinnutíma 
dragi mest úr starfsánægju sinni. Eldra fólkið er líka á einu máli um 
að uppsagnir hjá fyrirtækinu dragi úr starfsánægju sinni og það sama 
gerist þegar fjöldi verkefna fer yfir það mark sem hægt er að ljúka á 
hefðbundnum vinnutíma.

Starfsfólkið í eldri hópnum vill ekki heldur láta þvinga sig til að 
vinna yfirvinnu en í hópnum undir 35 ára aldri eru aðeins 25% sem 
sjá það atriði draga umtalsvert úr starfsánægju sinni.

Varðandi svörin við spurningunni um hvað helst getur dregið úr 
starfsánægju er ekki mikill munur á milli manna og kvenna en þó er 
hægt að greina að karlmenn eru örlítið minna viðkvæmir en konur 
á flestum sviðum.

Það sem minnstu máli skiptir
Hver yfirmaðurinn er skiptir ekki svo miklu máli í daglegu starfi – svo 
framarlega sem stjórnendur eru hæfir. Nýr yfirmaður virðist ekki hafa 
áhrif á starfsánægju, sérstaklega þegar litið er til þess hvað samstarfið 
við aðra starfsfélaga skiptir miklu máli. 

Þegar allt kemur til alls gefur þessi könnun meðal félagsmanna í 
skyn að þeir eru yfirleitt ánægðir með starfið sitt og njóta þess að sinna 
daglegri vinnu. Fleiri áskoranir varðandi verkefni og meira sjálfstæði 
í vinnuskipulagi myndi örugglega skila sér í aukinni starfsánægju.

Að lokum: kæru stjórnendur, hlustið og lærið og munið að unga 
fólkið vill fá persónulegt þakklæti, m.a. í formi launahækkana, og eldri 
starfsmenn vilja gjarnan fá fleiri áskoranir en einnig fá að vera með 
í ákvörðunum um verkefni sín. Þetta er ekki auðveldur kokkteill að 
hrista saman en tryggð og starfsánægja í þessum geira er mikil þannig 
að fyrirtækin eru bersýnilega á réttri leið.

FÉLAGAR TJÁ SIG:

FELIÐ OKKUR 
SPENNANDI VERKEFNI!
Hvað veitir félögum okkar í samtökum starfsmanna danskra fjármálafyrirtækja ánægju í 
starfi? Spennandi verkefni virðast skipta meira máli en hrós, stöðuhækkanir og útgreidd laun.
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fækkuðu fjarvistum frá 20% niður í 1%: Þjónustuver norska 
vátryggingafélagsins if hefur horfið frá fyrri stjórnunarháttum 
og stöðugri sókn eftir sölumarkmiðum. Nú fá starfsmenn að 
stjórna sínu daglega lífi í meiri mæli en áður. Fyrir vikið hefur 
fjarvistum fækkað umtalsvert og vinnuumhverfið er mun betra en 
áður.

- Það er miklu minna álag og pressa á okkur núna og við fáum 
að vinna í friði. Áherslan er ekki lengur á söluna heldur á það sem 
viðskiptavinurinn þarf í raun. Nú snýst starfið um að komast að því 
hvað viðskiptavininn vantar, ekki að þröngva upp á hann vörutegund 
sem er í öndvegi þá vikuna. Við urðum ráðgjafar frekar en sölumenn 
en markmiðið er það sama í hverri einustu viku, það eru ánægðir 
viðskiptavinir, segir Kristine Storbakken. Hún kom aftur til vinnu í 
ágúst eftir eitt ár í fæðingarorlofi. - Ég tók strax eftir því hvað allt hefur 
breyst frá því ég fór. Nú er virkilega gott að vera í vinnunni. Okkur 
líður mun betur og við fáum að gera hlutina meira eftir eigin höfði, 
segir Storbakken. Áður en hún fór í fæðingarorlof var hún að hugsa 
um að skipta um starf. – Ég hugsa ekki um það lengur, segir hún.

himinháar fjarvistartölur
Lítum aftur til vorsins 2015. Þá var hinn almenni vinnudagur allt 
öðru vísi. Unnið var með ýmsar færibreytur og meginmarkmiðið 
var að selja. Það voru sett markmið fyrir daginn og fyrir vikuna. 
Ef manni tókst ekki að ná tilætluðum sölutölum var ekki hægt að 
sjá hvers vegna. Það var bara: selja, selja, selja. Stjórnendur skipu-
lögðu og stjórnuðu daglegum störfum og það gafst lítið rými fyrir 
hugmyndir og þátttöku starfsmanna. Allir fengu sömu meðferð og 
allir þurftu að ná sömu markmiðum. Þetta var mannauðsstjórnun 
í sínu versta formi. Stjórnunarhættir endurspegluðust í fjarvistum 
vegna veikinda sem á tímabili voru næstum 30% en tæplega 20% 
að meðaltali. Áherslan var eingöngu á fjárhagsáætlanir, veltu og að 
draga úr kostnaði. 

 - Þetta var ekki góður vinnustaður. Mikil gjá hafði myndast milli 
stjórnenda og almennra starfsmanna og sala og kostnaður drógu að 
sér alla athyglina. Með þetta litla starfsánægju og miklar fjarvistir 
vegna veikinda vorum við tilneydd að grípa til aðgerða. Við vorum 
búin að vinna að velferð starfsmanna frá því árið 2013 en mestu 
breytingarnar urðu þegar fyrirtækið breytti um stefnu. Aðferðin 

Þannig fækkuðu Þau 
fjarvistum vegna veikinda
sjur frimand-anda
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sem við notuðum var að stoppa og spyrja hvernig við vildum að 
samstarfsmenn okkar litu á okkur, segir Nils Herward sem er stjórn-
andi þjónustuversins í Sarpsborg. Með breytingu yfir í norrænan 
vettvang ákváðum við að vinna með aðaláherslu á viðskiptavininn: 
þarfir hans áttu að vera í öndvegi, ekki salan. Starfsmennirnir voru 
í hringamiðju breytinganna. 

- Þeir sem starfa í fremstu línu, í beinu sambandi við kúnnann sjá 
hverjar þarfir hans eru og hvað þarf til þess að gera hann ánægðan. 
Þess vegna þurftum við að snúa píramídanum á hvolf, frá því að vera 
stigvirkt kerfi í það að ákvarðanir séu teknar eins nálægt kúnnanum 
og mögulegt er. Nú eru það upplýsingarnar sem koma fram í sam-
skiptum milli kúnnans og starfsmanns í fremstu línu, sem stjórna 
ákvörðunum, útskýrir Herward. Þar með var bjölluhringingum og 
smámunasömum markmiðamælingum hætt. Samt þurfti einhverjar 
færibreytur, m.a. ánægju viðskiptavinarins. Þannig mælikvarðar eru 
betri í starfsþróunarviðtölum milli stjórnanda og starfsmann en dagleg 
stjórnunartól til að tryggja nógu mikla sölu. - Starfsmenn hafa fengið 
tækifæri til þess að móta sínar eigin vinnuaðferðir. Fólk er ólíkt og 
þarf mismunandi ramma til að framkvæma hlutina. Slík nálgun gerir 
vinnudaginn þýðingarmeiri og eykur ánægju starfsmanna, sem er til 
góðs fyrir fyrirtækið, segir Herward, en leggur áherslu á að enn eru 
til staðar rammar og væntingar. - En það er mun meiri rými til þess 
að gera hlutina á sinn máta innan þessarra ramma, tekur hann fram. 

markviss vinna
Í dag er fjarvistakerfið mjög markvisst. Starfsmenn eru færðir inn 
á grænt, gult eða rautt svæði. Á græna svæðinu er allt í fínu lagi, 
starfsmaður vinnur mjög vel og það eru fáir þættir sem gætu leitt til 
fjarvista vegna veikinda. Á gula svæðinu þarf að fylgjast betur með. 
Þar geta verið starfsmenn sem eru með aukna skammtímafjarveru eða 
eru í aðstæðum sem auka líkurnar á fjarvistum, t.d. í sambúðarslitum. 
- Það mikilvægasta er að stjórnendur verða að þekkja starfsmenn 
sína vel. Ef þeir gera það, fá þeir líka tilfinningu fyrir því hvernig 
þeim líður. Stundum snýst það bara um að spjalla við einhvern 
sem er ekki sama um mann, það hjálpar. Við bjóðum líka upp á 
alls konar þjónustu, til dæmis sjúkratryggingar og þannig háttar 
sem við hvetjum starfsmenn til þess að nýta sér, segir Herward. 
Rauða svæðið þýðir að veikindaréttur er nýttur. If er þátttakandi í 
IA (norsku fjarvistaskráningakerfi og eftirfylgni) og því er fylgst vel 
með þeim sem tilkynna veikindi. 

- Við nýtum okkur alls konar fyrirkomulag til að gera fólki kleift 
að sinna vinnu sinni eins mikið og mögulegt er. Einnig hvetjum við 
þá sem eru fjarverandi að koma á vinnustaðinn og fá sér kaffibolla 
með hinum til að halda samskiptunum opnum. Við reynum að sjá 
ástæðurnar fyrir fjarvistum vegna veikinga og finna góðar lausnir 
þar sem hægt er, segir Herward. Fyrirtækið vinnur líka náið með 
heimilislæknum og NAV (sjúkratryggingum í Noregi). - Þetta virkar 
mjög vel og við erum mjög ánægð með árangurinn sem náðst hefur 
í fjarveru vegna veikinda, segir hann.

 - Hverjar voru helstu hindranirnar í þessu máli?
 - Breytingar eru alltaf erfiðar. En þar sem fjarveruhlutfallið var 

svo hátt tók veikindaleyfisvinnan mikinn tíma. Við þurftum að eiga 
mörg samtöl við starfsmenn. Því var ekki alltaf tekið vel. Við þurftum 
nokkrar umferðir með starfsmönnum áður en þessi aðferð var tekin 
upp, það er að fylgjast betur með þeim sem eru í veikindaleyfi. Í 
upphafi getur þetta virst sem árás á einstaklinginn. En smám saman 
hafa starfsmenn gert sér það ljóst að þetta virkar og okkur líður 
öllum mun betur núna, segir yfirmaður þjónustumiðstöðvarinnar.

krefjandi fyrir stjórnendur
Jesper Arntzen hefur unnið sem leiðtogi í tvö ár. Hann hefur allan 
tímann verið með í ferðalaginu og þurft að gjörbreyta stjórn-

unarháttum sínum. - Það var mjög mikil örstjórnun. Hún reyndist á 
ýmsan hátt bæði erfið og auðveld. Allt var rútínubundið: fólk gerði 
sömu hlutina eins og allir hinir og það var engin eftirfylgni með 
einstaklingum. Verkefnalistinn stýrði vinnudeginum og væntingar 
og kröfur voru þær sömu fyrir alla starfsmenn, segir hann. Í dag eru 
þessar vinnuaðferðir úreltar. - Nú snýst vinnan um að fylgjast með 
starfsmönnum og hjálpa þeim að þróast í starfinu sínu. Við erum 
mun nærri þeim og þekkjum þá vel. Á margan hátt er þetta erfiðari 
aðferð til stjórnunar en um leið mun meira gefandi. Nú snýst hún 
um að greina innri drifkraft einstaklingsins í staðinn fyrir að tæla 
fólk með gylliboðum og verðlaunum til þeirra sem standa sig best. 
Þetta hefur verið til góðs fyrir fyrirtækið í heild. Á margan hátt hefur 
staða mín breyst frá því að vera stjórnandi og þess í stað að vera 
þjálfari og leiðtogi. Áður snérist allt um tölur en nú er áherslan lögð 
á þróun starfsmanna og ánægju viðskiptavinarins, segir Arntzen.

öll Þjónustuverin
Breytingarnar sem gerðar voru í Sarpsborg eru hluti af stefnumótun 
If vátryggingafélagsins. - Við höfum lagt okkur fram við að þróast 
úr því að vera árangursstýrt fyrirtæki, sem metur starfsmenn eftir 
ákveðnum tölum, yfir í tilgangsmiðaða stjórnun. Tilgangur þjón-
ustuversins er að ganga úr skugga um að allir viðskiptavinir séu 
með réttu tryggingarnar. Til að ná betri árangri í þeim málum, 
höfum við unnið að því að fólkið öðlist eignarhald á sinni starfsstöð, 
segir Mari Christensen, starfsmannastjóri, og heldur áfram: - Til 
hvers erum við, hvaða þýðingu höfum við sem vátryggingafélag í 
lífi fólks og af hverju er mikilvægt að einmitt þú sért í vinnunni? 
Þetta eru spurningar sem við höfum mikið notað. Sem dæmi um 
árangur af þessari vinnu má nefna að frá árinu 2017 fellum við 
niður árangurstengdan bónus í þjónustuverinu en í staðinn fá 
starfsmenn föst laun og hugsanlega ágóðahluta. Þetta teljum við 
nauðsynlegt til þess að stefna í rétta átt og veita viðskiptavinum 
okkar ánægjulega upplifun. Áhugi okkar á starfshæfni þeirra sem 
sitja næst viðskiptavininum er mikill. 

Tryggingaráðgjafarnir okkar bera ábyrgð á því að leggja sitt af 
mörkum til að stjórnendur ofar í kerfinu fái endurgjöf um mögu-
legar úrbætur, segir Christensen. Þjónustuverið hefur lengi þurft 
að kljást við mikinn fjölda veikindadaga og vinna til að draga úr 
bæði skammtíma- og langtímafjarveru hefur verið í gangi um þó 
nokkurn tíma. - Við sjáum að stefnubreytingin hefur skipt miklu 
máli í þeirri vinnu. Auk færri veikindadaga sjáum við verulega 
aukningu varðandi starfsánægju og minni starfsmannaveltu, segir 
Mari Christensen að lokum.

ÞEKKJA STARFSMENNINA BETUR: Nú þekkja yfirmenn starfsmennina betur. Og allir 
fá einstaklingsmiðaða eftirfylgni. T.f.v.: Jesper Arntzen, Nils Herward og öryggisstjórinn 
Robert Leithe. Sjur Frimand-Anda
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háskólinn á akureyri var stofnaður 1987 og fagnar Því 30 
ára afmæli 2017. Með stofnun skólans var stigið stórt skref til að 
bæta aðgengi að háskólamenntun á Íslandi en eftir sem áður voru 
enn margir sem ekki áttu þess kost að stunda háskólanám í sinni 
heimabyggð. Árið 1998 var farið að nýta fjarfundatækni til að bjóða 
nám í hjúkrunarfræði á Ísafirði og allar götur síðan hefur Háskólinn 
á Akureyri verið í fararbroddi við að nýta nýjustu tækni til að bæta 
aðgengi fólks um allt land að háskólanámi. Áður var gjarnan talað 
um fjarnám og staðarnám en nú til dags er fremur við hæfi að tala 
um sveigjanlegt nám.

hvað er sveigjanlegt nám?
Þróun í kennsluháttum og tækni hefur gert að verkum að skilin milli 
staðarnáms og fjarnáms hafa orðið sífellt ógreinilegri. Sama náms-

efni er þannig almennt nýtt af bæði staðarnemum og fjarnemum. Í 
námskeiðum sem byggjast á fyrirlestrum er fyrirkomulagið gjarnan 
með þeim hætti að fyrirlestrar eru teknir upp og nemendur geta 
þannig kosið mæta í tímana, horfa á þá í rauntíma eða á sínum tíma, 
eftir hentugleika. Staðarnemar, jafnt sem fjarnemar, geta nýtt sér 
upptökurnar og þátttaka í tímum og verkefnum fer fram í umræðu- 
og verkefnahópum á netinu. Í staðarlotum er svo lögð áhersla á 
vendikennslu, þ.e. að nemendur vinni að hópverkefnum, verklegum 
verkefnum og njóti þar með aðstoðar kennara eftir þörfum.

Þáttur Háskólans á Akureyri í framboði á háskólanámi óháð 
búsetu hefur haft mikil áhrif á menntunarstig á öllu landinu. Það 
er því sérstaklega gleðilegt að á 30 ára afmælisárinu hafi skólinn 
náð þeim áfanga að allt grunnnám sé í boði í sveigjanlegu námi.

SVEIGJANLEGT NÁM VIÐ 
HÁSKÓLANN Á AKUREYRI
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viðskiptafræði við ha
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 grunn-
atriðum 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. 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 mark-
aðsrannsóknir. Í náminu er farið yfir aðferðir til markaðsgreiningar, 
gerð markaðs- og kynningaráætlana, þjónustumælinga og almanna-
tengslaherferða.

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 þeir 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.

við hlökkum til að sjá Þig í 
háskólanum á akureyri
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viðskiptafræði er metnaðarfullt, 
fjölbreytt og framsækið nám
Viðskiptafræðideild hefur gegnt forystuhlutverki í menntun stjórn-
enda og sérfræðinga á sviði viðskiptafræði í sjö áratugi. Þetta er 
nám sem gerir kröfur til nemenda samhliða því að veita þeim góða 
fræðilega undirstöðu, virkja sköpunarkraftinn og hvetja til agaðra 
vinnubragða. Kennslan og vinna hagnýtra verkefna gefur nemendum 
góða innsýn í verkefni og áskoranir atvinnulífsins. Það er metnaður 
Viðskiptafræðideildar að tryggja nemendum góða menntun sem 
nýtur trausts í samfélaginu og hefur á sér gæðastimpill.

viðurkennd Þekking
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands býður upp á fjölbreytt og krefj-
andi meistaranám sem er þekkt fyrir góða fræðilega undirstöðu, 
skapandi hugmyndir, öguð vinnubrögð og góðan skilning á þeim 
verkefnum og áskorunum sem tekist er á við í viðskiptalífinu. Nám í 
viðskiptafræði í Háskóla Íslands er í sífelldri þróun í takt við nýjustu 
fræði og breytingar í atvinnulífinu enda hefur deildin verið í forystu 
í menntun stjórnenda og sérfræðinga á sviði viðskiptafræði í rúm-
lega 70 ár, eða allt frá árinu 1938. Hlutverk deildarinnar er að auka 
og miðla alþjóðlegri viðurkenndri þekkingu á sviði viðskiptafræði 
með vísindalegum rannsóknum, kennslu og þjónustu við íslenskt 
atvinnulíf.

Viðskiptafræðideild býður upp 
á 11. námslínur í meistaranámi
ms í mannauðsstjórnun
MS nám í mannauðsstjórnun er þverfaglegt nám fyrir þá sem vilja 
öðlast þekkingu og skilning á stjórnun mannauðs innan fyrirtækja 
og stofnana. Áhersla er lögð á að sameina hagnýtar og fræðilegar 
áherslur og dýpka þannig skilning nemenda á stjórnun mannauðs. 
Miðað er að því að búa nemendur undir krefjandi og flókin störf 

á sviði starfsmannamála, s.s. sem starfsmannastjórar, fræðslustjórar, 
kennarar, sjálfstætt starfandi ráðgjafar, ráðningarstjórar o.fl. 

ms í markaðsfræði og alÞjóðaviðskiptum
Markmiðið með náminu er að dýpka fræðilega þekkingu nemenda 
á markaðsfræðum og alþjóðaviðskiptum. Gert er ráð fyrir góðri 
undirstöðu í markaðsfræði og að nemendur geti að námi loknu 
tekist á við flókin stjórnunar- og sérfræðistörf á sviði markaðsfræða 
og/eða alþjóðaviðskipta. Námið nýtist í afar fjölbreytt störf á Íslandi 
og erlendis, s.s. við stjórnun markaðsmála, kynningarmála, almanna-
tengsla, markaðsrannsókna, upplýsingamiðlunar og auglýsingastörf.

ms í stjórnun og stefnumótun
MS nám í stjórnun og stefnumótun er í senn bæði fræðilegt og 
hagnýtt. Áhersla er lögð á að tengja saman þau stjórnunarfræði sem 
hafa staðist tímans tönn og nýjustu þekkingu á sviði stefnumiðaðrar 
stjórnunar. Kennslan miðar að því að nemandinn öðlist góðan skilning 
og tileinki sér eftirsóknarverða færni bæði við rannsóknir og hagnýt-
ingu á fræðunum, t.d. á sviði stefnumiðaðrar stjórnunar, skipulags 
fyrirtækja, nýsköpunar, þekkingarstjórnunar, verkefnastjórnunar og 
árangursstjórnunar.

ms í viðskiptafræði 
Markmiðið með náminu er að nemandi öðlist góðan skilning og 
færni bæði við rannsóknir og hagnýtingu á viðskiptafræðum út frá 
þeim fræðilegu áherslum sem hann setur sér sjálfur. Nemendur velja 
úr fjölda námskeiða sem eru í boði á öllum sérsviðum meistaranáms 
innan deildarinnar með samþykki umsjónarmanns námslínunnar. 
Þeir sem ljúka MS í viðskiptafræði tileinka sér þá þekkingu sem 
nýtist þeim best í vinnu eða við fræðistörf. 

ma í skattarétti og reikningsskilum
Námið er þverfaglegt og skipulagt í sameiningu af Viðskiptafræðideild 
og Lagadeild. Markmiðið er að veita fræðilega sérmenntun á sviðum 

ViðskiPtafræðidEild háskóla íslands hEfur í 20 ár boðið 
uPP á fjölbrEytt, krEfjandi og mEtnaðarfullt mEistara-
nám. mEð fjölbrEytni í námslEiðum Viljum Við koma til 
móts Við Þarfir atVinnulífsins
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er snerta skattamál og reikningsskil og koma til móts við þarfir samfé-
lagsins fyrir rannsóknir, þjónustu og stefnumótun á þessum sviðum.

macc í reikningsskilum og endurskoðun
Námið er bæði sérhæft og hagnýtt og lýkur með prófgráðunni Master 
of Accounting and Auditing (M.Acc gráða). Það mætir mikilli þörf á 
sérfræðingum á sviði reikningsskila og endurskoðunar. Námið hentar 
vel þeim einstaklingum sem hafa hug á að starfa sem stjórnendur, 
t.d. við fjármál, reikningshald, reikningsskil, innra eftirlit og innri 
og ytri endurskoðun.

ms í nýsköpun og viðskiptaÞróun 
Námið miðar að því að nemendur séu færir um að vinna að nýsköpun 
í fjölbreyttu samhengi, hvort sem það er með stofnun eigin fyrirtækja, 
störfum innan sprota- eða vaxtarfyrirtækja, eða við viðskiptaþróun 
stærri fyrirtækja. 

Í náminu er lögð áhersla á að nemendur öðlist fræðilegan grunn 
á sviði nýsköpunar- og frumkvöðlafræða en fara einnig í gegnum 
verklega þætti nýsköpunarferlisins, allt frá hugmyndasmíð, að þróun 
viðskiptalíkans og framkvæmd.

mfin meistaranám í fjármálum 
Meistarnám í fjármálum byggir á samvinnu Viðskiptafræðideildar og 
Hagfræðideildar, Námið miðar að því að undirbúa nemendur fyrir 
fjölbreytt störf á fjármálamarkaði og gert er ráð fyrir að nemendur 
geti að námi loknu fengist við flókin viðfangsefni á sviði fjármála. 
Námið nýtist því víða í atvinnulífinu en markmið þess er að búa 
nemendur sérstaklega undir sérhæfð störf sem lúta að fjármálastjórn 
og sérfræðivinnu á fjármálasviðum fyrirtækja og stofnana eða til 
ýmissa starfa í fjármálafyrirtækjum eins og bönkum, sparisjóðum, 
verðbréfafyrirtækjum, tryggingafélögum og lífeyrissjóðum.

ms í fjármálum fyrirtækja
Markmiðið með náminu er að undirbúa nemendur undir störf og 
rannsóknir á sviði fjármálastjórnunar, fjármálaráðgjafar og mark-
aðsviðskipta og ýmissar sérfræðivinnu á sviði fjármála í fyrirtækjum 
og fjármálastofnunum. Námið nýtist því víða í atvinnulífinu en 
býr nemendur sérstaklega undir störf sem lúta að fjármálastjórn 
og sérfræðivinnu á fjármálasviðum fyrirtækja og stofnana eða til 
ýmissa starfa í fjármálafyrirtækjum eins og bönkum, sparisjóðum, 
verðbréfafyrirtækjum, tryggingafélögum og lífeyrissjóðum.

ms í verkefnastjórnun
Kennslan miðar að því að nemandinn öðlist góðan skilning á verk-
efnastjórnun og tileinki sér eftirsóknarverða færni bæði við rannsóknir 
og hagnýtingu á fræðunum. Í náminu munu nemendur læra að 
tileinka sér grundvallaratriði og verkfæri verkefnastjórnunar þar sem 
farið verður m.a. í ákvarðanatöku, áætlanagerð og áhættugreiningar 
ásamt framkvæmd og eftirfylgni verkefna. Mikil eftirspurn er á 
vinnumarkaði eftir þekkingu á sviði verkefnastjórnunar

ms í Þjónustustjórnun
Kennslan miðar að því að nemandinn geti sýnt fram á þekkingu, 
leikni og hæfni er tengist fjölbreyttum aðferðum og kenningum þjón-
ustustjórnunar. Nemandinn geti þannig nýtt sér námið til úrlausnar 
á hagnýtum viðfangsefnum sem og stundað rannsóknir á sviðinu. Í 
náminu er gengið út frá því að nemandinn sýni strax í upphafi náms 
sjálfstæði í vinnubrögðum og standi við þær tímaáætlanir sem námið 
setur honum. Atvinnutækifærin eru fjölbreytt og tengjast öllum helstu 
atvinnugreinum landsins eins og ferðaþjónustu, fjármálaþjónustu, 
velferðarþjónustu og smásölu svo dæmi séu tekin.
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sífellt fleiri stunda mba-nám við háskóla íslands sem hefur 
alÞjóðlega vottun frá amba (association of mbas). Tengsl 
við íslenskt viðskiptalíf eru mikilvægur þáttur námsins og vaxandi 
áhersla er lögð á alþjóðasamskipti. „Margir fyrri nemendur hafa 
haslað sér völl í viðskiptalífinu, og MBA-félagið tekur sífellt virkari 
þátt í að móta umgjörð námsins,“ segir Magnús Pálsson, forstöðu-
maður MBA-námsins.

„Takmarkið er að nemendur taki með sér hagnýta þætti úr hverju 
námskeiði sem þeir geta nýtt sér í starfi án þess þó að nokkurs staðar 
sé slakað á fræðilegum kröfum,“ segir Magnús.

MBA námið er uppbyggt sem tveggja vetra nám samhliða starfi og 
samanstendur af 15 námskeiðum auk lokaverkefnis. Námskeiðunum 
má skipta í fjögur þemu:

rekstur er viðamesta áherslan enda verða stjórnendur nútímans 
að hafa vakandi auga með öllum rekstrarþáttum. Hér skiptir 
höfuðmáli að stjórnendur geti túlkað fjármálalegar upplýsingar 
og nýtt þær við rekstur fyrirtækisins, ekki síst til að greina 
hugsanlega erfiðleika eða vandamál. 

leiðtogahæfni snýst ekki síst um að geta brugðist óhikað 
við hinu óvænta. Nýir tímar kalla á eitthvað sem enginn sér 
alveg fyrir og þá skiptir máli að geta leitt ólíka einstaklinga 
að markinu. Að leggja grunn að stemningu á vinnustað er 
mikilvægur grunnur, ekki síst þegar sætta þarf ólíka hagsmuni 
eða fara nýjar leiðir.

ný tækifæri eru ekki alltaf auðgreinanleg og það getur tekið á 
að skapa trúverðuga framtíðarsýn. Hraði viðskiptalífsins krefst 
þess að taka þarf ákvarðanir jafnt og þétt. Traust gagnaöflun, 
mótun stefnu og sannfærandi áætlanir og þróunarstarf eru hér 
í aðalhlutverki, enda er gott mat á stöðu mála grunnur þess að 
vera viðbúinn því sem framtíðin ber í skauti sér.

alÞjóðleg sýn er vaxandi þema í náminu enda hefur þjóða-
væðing undangenginna áratuga valdið miklu umróti. Líklega 
hefur aldrei verið mikilvægara í viðskiptum að átta sig á stóru 
myndinni, enda geta leikreglurnar verið framandi þegar mis-
munandi menningarheimar eru annarsvegar.

„Í lok síðasta árs lauk t.d. námskeiðinu „Alþjóðasamskipti“, sem 
kennt er á seinna ári námsins. Hluti námskeiðsins fór fram í Geor-
getown University í Washington, en þangað fara nemendur okkar 
í námsferð í vikutíma og sitja kennslustundir hjá bandarískum 
prófessorum, fara í heimsóknir til fyrirtækja og stofnana og vinna 
verkefni. Í ferðinni unnu nemendur m.a. verkefni um nýja viðskipta-
hugmynd sem Starbucks er að þróa. Úrlausn þeirra þótti það góð að 
nemendum var boðið að kynna hugmyndirnar fyrir stjórnendum 
fyrirtækisins í höfuðstöðvum þess í Seattle í Bandaríkjunum í byrjun 
desember og var sú ferð afar gefandi í alla staði.“

alÞjóðlega vottað nám. „Námið hefur þróast jafnt og þétt og 
aðsóknin hefur vaxið eftir efnahagskreppuna. MBA-námið fékk 
alþjóðlega vottun fyrir þremur árum og í síðasta mánuði var úttekt-
arhópur frá AMBA í heimsókn hjá okkur, hitti ýmsa aðstandendur 

ALÞJÓÐLEGA VOTTAÐ MBA- 
NÁM Í HÁSKÓLA ÍSLANDS

UNDIRBÚNINGUR FYRIR KREFJANDI 
STÖRF Í VIÐSKIPTALÍFINU
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námsins og veitti MBA-náminu í Háskóla Íslands alþjóðlega fram-
haldsvottun námsins til 5 ára án skilyrða. Ferli framhaldsvottunar er 
nokkuð umfangsmikið og skerpir mjög á gæðum námsins. Fjölmargir 
þættir sem tengjast náminu eru skoðaðir gaumgæfilega, eins og: 

Tengsl námsins við háskólaumhverfið
Hæfni kennara og gæði kennslu
Stjórnun og þjónusta við nemendur
Bakgrunnur nemenda
Tilgangur námsins 
Hæfniviðmið í námskeiðum
Námskrá og
Skipulag námsins
 

Vottunin hefur mikla þýðingu fyrir Háskólann og MBA námið. 
Hlutverk námsins frá upphafi hefur verið að þjóna íslensku atvinnu-
lífi og bjóða upp á metnaðarfullt stjórnendanám. Það er því einkar 
ánægjulegt fyrir Háskóla Íslands, núverandi MBA-nemendur og þá 
sem hafa brautskráðst með MBA-gráðu á undanförnum 15 árum 
að námið hafi fengið þessa viðurkenningu. 

tengsl við viðskiptalífið. „Tengslin við viðskiptalífið og samstarf 
nemenda og gestafyrirlesara er okkur afar hugleikið. Háskólar leggja 
eðlilega mikið upp úr akademísku námi sem felur í sér fræðilega 
nálgun á viðfangsefnin og við njótum framlags kennara okkar á því 
sviði í ríkum mæli. Við byggjum á sterkum akademískum grunni 
og leikkerfið okkar gengur út á það að nemendur okkar fari með 
fræðin á sinn starfsvettvang og komi því í verk sem við erum að 
kenna. Við þurfum alltaf að vera vakandi fyrir því hvernig best sé 
að styrkja persónulega færni nemenda og tengslanet þeirra og eru 
þessir þættir sérstaklega mikilvægir þegar kemur að því að innleiða 
nýjungar í hvaða starfsemi sem er“.

Fólk vill stíga næstu skref þegar ákveðnu tímabili lýkur og auka 
þekkingu sína og hæfni. Gömul reynsla nýtist ekki endilega við nýjar 
aðstæður. Grunnþekkingin er til staðar en ný sjónarmið úr akademí-
unni og ný tengsl skólafélaga hafa sýnt sig að efla nemendur svo um 
munar. Það hefur sýnt sig að MBA nemendur læra mikið hvert af 
öðru í hópavinnu og umræðum um dæmisögur, og undirbúningur 
nemenda og virk þátttaka í tímum hefur mikil lærdómsáhrif. 

Þegar nemendur eru beðnir að lýsa því hvaða áhrif MBA námið 
hefur haft á þá svara þeir því gjarnan þannig að um sjálfsendurnýjun 
sé að ræða, nýjar dyr opnast þegar farið er yfir það nýjasta í fræðunum 
og á sama tíma gefst tækifæri til að staldra við og skoða eigin stöðu. 
Öll námskeið gera kröfur um framlag nemenda og þeir þurfa að 
takast á við ýmsar innri sem ytri áskoranir sem efla þeim kjark og 
þjálfa með þeim ýmsa persónulega eiginleika. Bókleg fagþekking 
er nauðsynleg en ekki nægjanleg til að ná góðum árangri og þegar 
leitað er að góðum leiðtogum er hæfni í samskiptum, tjáningu, 
hópavinnu og greiningu vandamála gjarnan dregin fram ásamt 
persónulegum gildum og heiðarleika.
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Þorsteinn var í framboði fyrir Viðreisn í síðustu kosningum 
en hafði ekki tekið opinberlaga þátt í stjórnmálum fyrr en 
þá. Hann náði kjöri sem 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis 
norður og tók sæti á Alþingi í kjölfar síðustu þingkosninga. 

Þorsteinn er SSF vel kunnugur en hann gegndi starfi 
framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins á árunum 2013 
til 2016. Þar áður var hann framkvæmdastjóri Samtaka ál- 
framleiðenda á Íslandi frá 2010 til 2013 og var þar áður 
forstjóri BM Vallá.

Frá því Þorsteinn tók við embættinu hefur hann lagt mikla áherslu 
á jafnréttismál. Hann vill tryggja jafnrétti á vinnumarkaði og launa-
jafnrétti eins og kemur fram í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 
„Jafnrétti í víðtækri merkingu er órjúfanlegur þáttur í réttlátu og 
sanngjörnu samfélagi. Þar vegur jafnrétti á vinnumarkaði þungt. Í því 
skyni að sporna við launamisrétti af völdum kynferðis verði áskilið 
að fyrirtæki með 25 starfsmenn eða fleiri taki upp árlega jafnlauna-
vottun.“ Í upphafsræðunni sinni sem hann flutti þegar hann tók 
við embætti félags- og jafnréttismálaráðherra lagði Þorsteinn mikla 

VILL ÚTRÝMA 
ÓÚTSKÝRÐUM 

LAUNAMUN 
Jafnlaunastaðallinn er gott tæki til að bæta vinnubrögð við launa-

setningu og það styrkir tvímælalaust stöðu fyrirtækja í samkeppninni 
um hæfasta fólkið að geta sýnt fram á launasetningu sem mismunar 

ekki fólki vegna kynferðis og byggist á vandaðri aðferðafræði“ segir 
Þorsteinn Víglundsson, félags- og jafnréttismálaráðherra

Þorsteinn ásamt þingmönnum á Kvennaráðstefnu SÞ í New York í mars 2017
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áherslu á aðgerðir í þágu jafnréttis á vinnumarkaði og mikilvægi 
þess að ríki heims næðu árangri í þeirri viðleitni að greiða jöfn laun 
fyrir jafnverðmæt störf. Ríkisstjórnir hefðu í alþjóðasamþykktum 
skuldbundið sig til að uppræta launamun kynjanna. Hann benti á 
að stjórnunarstaðall um jöfn laun og jafnlaunavottun væru verkfæri 
til að ná árangri í þeim efnum. Að auki væri mikilvægt að afnema 
kerfisbundnar hindranir fyrir valdeflingu kvenna og þátttöku þeirra 
við stjórn atvinnulífsins. Á Íslandi hefði menntunarbylting og mikil 
atvinnuþátttaka kvenna verið undirstaða velferðar og efnahagslegrar 
hagsældar.

Að mati Þorsteins er mikilvægt að allir leggist á árarnar í baráttunni 
við að ná fullu kynjajafnrétti. Í þeirri baráttu leggur hann sérstaka 
áherslu þátttöku karla í jafnréttisumræðunni enda á „ábyrgð allra að 
tryggja árangur og að koma í veg fyrir frekari bakslög í baráttunni.“ 

lögfesting jafnlaunavottunnar
Á sínum fyrstu dögum í ráðuneyti hefur Þorsteinn sagt að sitt fyrsta 
markmið sé að útrýma óútskýrðum launamun „enda hefur verið 
ólöglegt um hálfrar aldar skeið að mismuna fólki eftir kyni. Fullt 
launajafnrétti myndi það teljast þegar konur og karlar eru að jafnaði 
með jöfn laun á lífsleiðinni. Enn er langt í land með að það náist. 
Þar koma til ýmsir þættir, óútskýrður launamunur er aðeins einn af 
þeim þáttum. Aðrir þættir í þeirri jöfnu eru ólaunuð störf kvenna 
inni á heimilum, styttri vinnutími og ýmislegt fleira. Þessir þættir 
leiða af sér lakari stöðu kvenna við starfslok, þar sem lífeyrisréttindi 
þeirra eru að jafnaði mun minni en karla,“ segir Þorsteinn. 

Innan Velferðarráðuneytisins hefur verið unnið að frumvarpi að 
lögum um jafnlaunastaðal en markmið laganna er að sporna við 
launamisrétti af völdum kynferðis. Lögin leggja þá skyldu á fyrirtæki 
með 25 starfsmenn eða fleiri að þau taki upp árlega jafnlaunavottun. 
Frumvarpið var nýlega lagt fram og hefur hlotið mikla athygli bæði 
hér heima og erlendis þrátt fyrir að hafa ekki fengið efnislega meðferð 
í þinginu ennþá. 

Þorsteinn hefur talað víða fyrir frumvarpinu og stefnu íslensku 
ríkisstjórnarinnar gagnvart útrýmingu á kynbundnum launamun. Á 
fjölsóttum fundi kvennanefndar Sameinuðu Þjóðanna í New York í 

mars var Þorsteinn einn frummælenda og ræddi um innleiðingu jafn-
launastaðalsins og fyrirhugaða lögfestingu jafnlaunavottunar á Íslandi. 
Hann sagði ljóst að jafnrétti kynja væri grundvöllur efnahagslegrar 
velgengni Norðurlandanna og sagðist líta á jafnlaunaavottun sem 
mikilvægan lið í því að vinna að fullu launajafnrétti. 

Flestir hafa fagnað frumvarpinu og verður að teljast að líklegt að 
frumvarpið verði að lögum m.t.t. stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 
og viðtökum þingmanna. 

hvað felst í lögfestingu jafnlaunavottunnar?
Lögfesting jafnlaunavottunar skyldar fyrirtæki með fleiri en 25 
starfsmenn til að nota jafnlaunastaðal. Fyrirtækjum og stofnunum 
verður skylt að framkvæma vottun á launakerfum sínum. Hlutverk 
ríkisins verður svo einungis að fylgjast með hverjir hafi gert slíka 
greiningu. Viðurlög verða dagsektir á fyrirtæki sem undirgangast 
ekki vottun. Nú þegar hafa nokkur fyrirtæki og stofnanir tekið 
upp jafnlaunastaðalinn s.s. VÍS og Tollstjóraembættið, en þessir 
vinnustaðir tóku þátt í tilraunaverkefni um notkun hans á vegum 

aðgerðahóps stjórnvalda og sam-
taka aðila vinnumarkaðarins um 
launajafnrétti.

„Jafnlaunastaðallinn er gott 
tæki til að bæta vinnubrögð við 
launasetningu og það styrkir 
tvímælalaust stöðu fyrirtækja í 
samkeppninni um hæfasta fólkið 
að geta sýnt fram á launasetningu 
sem mismunar ekki fólki vegna 
kynferðis og byggist á vandaðri 
aðferðafræði,“ segir Þorsteinn 
Víglundsson, félags- og jafnréttis-
málaráðherra.

Frumvarp um jafnlaunastaðal 
verður tekið fyrir á yfirstandandi 
þingi en meginmarkmið frum-
varpsins er að útrýma óútskýrðum 
launamun fyrir árið 2022.

Ráðherra flytur ræðu Íslands í sal Alsherjarþings SÞ á Kvennaráðstefnunni.

Þorsteinn ásamt þingmönnum á Kvennaráðstefnu SÞ í New York í mars 2017.
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við háskólann á bifröst er í boði hagnýtt og fjölbreytt nám á 
sviði viðskipta og lögfræði á grunn- og meistarastigi. Allt nám 
við háskólann er í boði í fjarnámi sem er í fremstu röð hérlendis. 
Það er því kjörið fyrir þá sem vilja stunda nám samhliða vinnu. 

Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst er elsta og stærsta deild skól-
ans þar sem í boði eru fjölbreyttar námslínur bæði í grunn- og 
meistaranámi. Í grunnnámi er í boði almenn viðskiptafræði auk 
viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti, þjónustufræði og 
ferðaþjónustu en í meistaranámi er í boði MS-MIB nám í alþjóð-
legum viðskiptum og MS-MLM í forystu og stjórnun. Nú í haust 
verður einnig í boði nýtt meistaranám í markaðsfræði við Háskólann 
á Bifröst, MS-MMM í markaðsfræði og MS-MLM í forystu og 
stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun.

„Í áratug hefur BS markaðssamskiptanám á Bifröst verið í sérflokki 
á Íslandi, með fjölbreyttu úrvali markaðsfræðiáfanga, og svarar nýtt 
meistaranám aukinni eftirspurn eftir meistaranámi í markaðsfræðum. 
Meistaranám í markaðsfræðum er heildstætt nám sem inniheldur 
víðtæk námskeið, allt frá markaðslegri stefnumótun til stafrænna 
markaðssamskipta en slík kunnátta og þekking er sífellt mikilvægari 
í þjónustu og samskiptum við neytendur. Þá er mikil eftirspurn eftir 
þekkingu á sviði mannauðsmála sem eru án efa einn mikilvægasti 
þátturinn þegar kemur að því að veita faglega forystu,“ segir Sigurður 
Ragnarsson forseti viðskiptadeildar.

mbl nýtt meistaranám í viðskiptalögfræði
Háskólinn á Bifröst var fyrstur háskóla utan Háskóla Íslands til að 
bjóða laganám á Íslandi og fyrsti íslenski háskólinn til að bjóða BS 
nám í viðskiptalögfræði. Þá er nýtt meistaranám, MBL (Master 

FJÖLBREYTT 
VIÐSKIPTANÁM Í FJARNÁMI

KYNNTU ÞÉR HAGNÝTT NÁMSFRAMBOÐ VIÐ HÁSKÓLANN Á BIFRÖST
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of Business Law), eina sinnar tegundar á Íslandi. Um er að ræða 
hagnýtt og krefjandi nám opið  öllum þeim sem lokið hafa fyrstu 
háskólagráðu.

MBL gráða í viðskiptalögfræði er 90 ECTS einingar og inniheldur 
námskeið á sviðum lögfræði og viðskiptafræði. Meginmarkmið þess 
er að undirbúa nemendur fyrir starf stjórnandans í viðskiptalífinu 
með hagnýtri menntun á sviði viðskiptalögfræði. Námið er t.a.m. 
tilvalið fyrir stjórnendur og er einnig sérlega góður kostur fyrir þá 
sem hafa lokið grunnnámi í lögfræði. 

námsfyrirkomulag 
Fjarnám við Háskólann á Bifröst er þannig uppbyggt að nemendur 

fá tvo fyrirlestra á rafrænu formi í hverri viku þar sem kennari kynnir 
og fjallar um efni vikunnar og leggur fram verkefni. Nemendur sækja 
síðan umræðu- og verkefnatíma með kennurum á vinnuhelgum á 
Bifröst. 

Kennt er í lotum og er hver lota sjö vikur þar sem kennsla er í sex 
vikur og námsmat í sjöundu viku. Flest námskeið standa yfir í eina 
lotu en einstaka námskeið er þó kennt yfir tvær lotur. Með styttri 
námslotum er auðveldara fyrir nemendur að einbeita sér að hverju 
námskeiði og álag verður dreifðara.

Allar nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Háskólans á 
Bifröst wwww.bifrost.is. Umsóknarfrestur í meistaranám er til 15. 
maí næstkomandi og í grunnnám til 15. júní næstkomandi.

Íslandsbanki afhenti nýverið Seðlabanka Íslands og Þjóðminjasafninu 
mynt- og seðlasafn bankans. Safnið samanstendur af 1.300 munum 
allt frá árinu 1675 til ársins 2000. Þessir munir hafa fylgt Íslandsbanka 
frá stofnun bankans. Í seðlahluta safnins má nefna Ríkisdal frá árinu 
1815 ásamt prufuprentun á bráðabirgðaseðli bankans sem gefinn 
var út árið 1919. Í mynthluta safnsins er afar merkilegt safn. Elsti 
vörupeningurinn er frá árinu 1846 sem var fyrsti vörupeningurinn. 

Einnig má nefna brauðpening frá Bökunarfélagi Ísfirðinga sem er 
eina eintakið sem vitað er að sé til af þeim pening.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, afhenti Má Guð-
mundssyni seðlabankastjóra, safnið í dag en safnið er til sýnis í 
Smáralind næstu þrjár vikur í tilefni af Hönnunarmars.  
Birna Einarsóttir, bankastjóri Íslandsbanka:
Það er mikil ánægja fyrir okkur að afhenda Seðlabankanum og 
Þjóðminjasafninu mynt- og seðlasafn bankans til að varðveita áfram 
þessa sögulegu heimild. Það er mjög viðeigandi að gera það núna í 
tengslum við Hönnunarmars þar sem þessar myntir eru margar hverjar 
mikið listaverk og við vitum að safninu verða gerð góð skil.

Már Guðmundsson seðlabankastjóri:
Það er mjög ánægjulegt að Íslandsbanki skuli afhenda þessa einstæðu 
gripi Myntsafni Seðlabanka og Þjóðminjasafns. Munirnir gefa góða 
innsýn í peningasögu landsmanna og þá sérstaklega hvernig saga seðla 
og myntar og annarra greiðslumiðla þróaðist á upphafsárum bankastarf-
semi á Íslandi.  Þar má bæði benda á venjulega peninga og svo þá sem í 
dag teljast óvenjulegir eins og svokallaðir vörupeningar.  Auk þess gefur 
safnið góða innsýn í hönnunarferli og framleiðslu fyrstu seðlanna sem 
prentaðir voru hérlendis.

ÍSLANDSBANKI AFHENDIR SEÐLABANKANUM 
OG ÞJÓÐMINJASAFNINU MYNT- OG SEÐLASAFN

Friðrik Sophusson, stjórnarformaður Íslandsbanka, Sigríður Olgeirsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Rekstrar- og upplýsingatæknisviðs Íslandsbanka, Birna Einarsdóttir, 
bankastjóri Íslandsbanka, Már Guðmundsson, seðlabankastjóri og Margrét Hallgríms-
dóttir, þjóðminjavörður.
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mpm nám við háskólann í reykjavík – Þverfaglegt 
stjórnendanám. 
MPM-nám við Háskólann í Reykjavík er stjórnunar- og leiðtoganám 
á meistarastigi sem býr nemendur undir að stjórna fyrirtækjum, 
stofnunum og teymum. Sérstök áhersla er lögð á stjórnun umfangs-
mikilla verkefna, verkefnaskrá og verkefnastofna. Námið tekur tvö 
ár, kennt er aðra hverja helgi og námið hentar vel samhliða vinnu. 

MPM-námið er alþjóðlega vottað af Samtökum um verk-
efnastjórnun í Bretlandi (APM). Í umsögn APM um MPM-námið 
segir að um sé að ræða fyrirmyndarnám (e. best practice) á háskóla-
stigi í faglegri verkefnastjórnun. 

 
hagnýt Þekking fyrir fjármálafyrirtæki 
Á fáeinum áratugum hefur verkefnastjórnun rutt sér til rúms sem 
alhliða stjórnunaraðferð í fyrirtækjum í öllum greinum atvinnulífsins. 
Íslensk fjármálafyrirtæki hafa á ýmsan hátt tekið leiðandi hlutverk í 
innleiðingu verkefnastjórnunar í íslensku atvinnulífi. Íslandsbanki 
setti upp fyrstu verkefnastofuna á Íslandi. Hún til-
heyrði upplýsingatæknideild bankans en fékk víðara 
hlutverk með tímanum í ljósi góðs árangurs. Lands-
bankinn starfrækir öfluga verkefnastofu sem gegnt 
hefur lykilhlutverki í að innleiða umbótamenningu 
innan bankans. Sama þróun hefur átt sér stað í Arion 
banka sem hefur innleitt straumlínustjórnun til að 
bæta ferla sína og draga úr sóun.

mba nám í hr - alÞjóðlegt 
stjórnendanám í reykjavík
MBA-námið í HR er alþjóðlega vottað stjórnunarnám 
sem veitir nemendum þjálfun á öllum sviðum stjórn-
unar og viðskiptafræði; allt frá reikningshaldi og 
fjármálum til stefnumótunar og mannauðsstjórnunar. 
Mikil áhersla er lögð á að þróa og efla leiðtogahæfni 
nemenda sem og persónulega færni og þroska. MBA-
-námið er ætlað einstaklingum með háskólapróf af 

mismunandi fagsviðum sem eru einnig með reynslu úr atvinnulífinu. 
Mikil áhersla er lögð á notkun raundæma í náminu auk þess sem að 
þátttaka í tímum og öflugt hópastarf er lykilatriði í skipulagi námsins. 

Námið fer fram á ensku. Það veitir nemendum ómetanlegan styrk 
í sínum störfum sem eru í sífellt alþjóðlegri tengslum. Einnig gerir 
það námsbrautinni kleift að bjóða upp á kennslu frá alþjóðlegum 
kennurum. Kennarar námsins koma frá mörgum bestu viðskipta-
háskólum vestan hafs og austan, t.d. frá IESE í Barcelona á Spáni, 
Richard Ivey og Rotham í Kanada, Babson College í Bandaríkjunum 
og London Business School í Bretlandi. MBA-námið í HR nýtur 
þess að vera í góðum tengslum við íslenskt atvinnulíf. Það þýðir að 
inn kemur fjölbreyttur hópur gestafyrirlesara sem gefur nemendum 
aukna innsýn og skilning á íslenskum veruleika. Frá árinu 2011 
hefur MBA námið við HR verið gæðavottað af AMBA (Association 
of MBAs). Vottunin setur MBA námið í HR í hóp 240 skóla sem 
hafa hlotið slíka vottun. Nýverið hlaut MBA námið endurvottun 
AMBA til ársins 2021.

FJÖLBREYTT MEISTARANÁM 
VIÐ HÁSKÓLANN Í REYKJAVÍK
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meistaranám í viðskiptafræði við 
háskólann í reykjavík
Meistaranám í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík er byggt á 
alþjóðlegum kröfum og þróað í samráði við fyrirtæki. Námskeiðin 
eru kennd af íslenskum og erlendum kennurum, sem veitir nem-
endum alþjóðlega sýn á námið. Mikil áhersla er lögð á verkefnavinnu, 
rannsóknir og nýsköpun og virka þátttöku nemenda í tímum. 
Nemendur eru þjálfaðir í greinandi og gagnrýninni hugsun og þeir 
tileinka sér færni við beitingu á viðskiptafræði út frá þeim fræðilegu 
áherslum sem þeir velja. 

Hægt er að velja á milli eftirfarandi námsleiða:
Fjármál fyrirtækja
Mannauðsstjórnun og vinnusálfræði
Markaðsfræði
Reikningshald og endurskoðun
Upplýsingastjórnun
Viðskiptafræði
MBA

Námsleiðir í meistaranáminu bjóða margar hverjar upp á að ljúka 
tvenns konar gráðu, með eða án meistararitgerðar. Meistaranám í 
viðskiptafræði hentar einnig þeim sem vilja stunda námið á lengri 
tíma samhliða vinnu en stór hluti námskeiða eru kennd seinni part 
dags eða um helgar.

Nánari upplýsingar má finna á vefnum www.ru.is.
Opið er fyrir umsóknir í meistaranám við HR til 30. apríl.
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mörg fyrirtæki hafa valið opið vinnurými í Þeirri von að skapa 
vinnuumhverfi og fyrirtækjamenningu Þar sem sveiganleiki, 
Þekkingarmiðlun og samvinna eru ríkjandi. En er það raunin 
þegar til kastanna kemur?

Það getur verið erfitt að einbeita sér í opnu vinnurými þegar 
starfsfélagar hamra á lyklaborðið, spjalla saman milli borða eða 
síminn í söludeildinni hringir án afláts.

Árið 2014 gerði Analyse Danmark könnun á opnu vinnurými fyrir 
vikublaðið A4. Könnunin leiddi í ljós að 60% af þeim sem daglega 
unnu í opnu vinnurými fannst þeir eiga erfitt með einbeitingu vegna 
ókyrrðarinnar og hávaðans sem stafaði frá vinnufélögum þeirra. Um 
35% svarenda töldu að þeir hefðu gert mistök í vinnunni vegna 
hávaðans og margir þurftu að vinna yfirvinnu til þess að jafna upp 
vinnutap vegna einbeitingarskorts.

Ef niðurstöður könnunar eru marktækar er hinn venjulegi vinnu-
dagur sem flestir starfsmenn í opnu rými upplifa, langt frá því að 
teljast ákjósanlegur.

líkamlegir rammar
Í mörgum tilfellum er áskorunin sú að skrifstofuhúsnæðið er ekki 
nógu vel hannað. Það getur til dæmis verið óráðlegt að setja símaver 
við hliðina á starfsfólki sem þarf að fást við krefjandi og erfið verkefni.

OPIÐ VINNURÝMI: 

FRÁBÆRT EÐA FJANDSAMLEGT?
EFTIR SØREN DALAGER

Hvítt suð getur Hjálpað 
toPdanmark hEfur gErt tilraunir mEð að draga 
úr háVaða í oPnu Vinnurými mEð ÞVí að sEnda út 
„hVítt suð“ – Þ.E. lágan hVin. hátalari í loftinu 
sEndir út stöðugan hVin inn í Vinnurýmið og mEð 
ÞVí Eyðast út önnur óÞægilEgri hljóð. áhrifin 
Eru VErulEg og draga úr truflandi umræðum 
frá nærliggjandi skrifborðum og glamri frá 
háum hælum.
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En það er líka mikilvægt að gæta þess að líkamlegir rammar séu 
virtir.

Verkefni sem COWI stóð fyrir og var styrkt af danska rannsóknar-
sjóðnum varðandi vinnuumhverfi, leiddi í ljós ýmsa þætti sem þarf 
að taka til greina við hönnun opins vinnurýmis. Í fyrsta lagi þarf 
að gera ráð fyrir stöðum þar sem þögn ríkir, fundarherbergjum og 
svæðum þar sem starfsmenn geta hist og rætt fyrirvaralaust án þess 
að trufla vinnufélaga sína.

Auk þess ætti að vera meiri sveigjanleiki t.d. að geta skipt um 
vinnustöð, verið með fartölvu í stað borðtölvu og þráðlaust net svo 
ekki sé nauðsynlegt að fólk verði alltaf að vinna við skrifborðið sitt.

Til viðbótar ætti að hanna gönguleið með tilliti til vinnustöðva, 
þannig að starfsmenn trufli sem allra minnst aðra eða verði fyrir 
truflun þegar þeir sjálfir eða vinnufélagar þeirra koma til eða fara 
frá sinni vinnustöð.

sjálfshjálp
Óháð því hversu vel opið vinnurými er hannað er eitt sem er 
nauðsynlegt til þess að allt gangi upp, samkvæmt niðurstöðum 
könnunarinnar um opið vinnurými: það er að þeir sem nota rýmið 
í daglegu starfi sýni skilning á vinnu félaga sinna og sjái tækifæri til 
þess að móta sitt eigið daglega umhverfi.

Þess vegna getur það reynst vel að stjórnendur og samstarfsmenn 
ræði saman og nái samkomulagi um leikreglur sem gilda í opna 
vinnurýminu og á opna vinnustaðnum yfirleitt.

Mörg fyrirtæki vinna að því að skapa góða ramma utan um vinnu 
starfsfólks en styðja um leið nýjar hugmyndir um vinnuumhverfi, 
t.d. hið opna vinnurými. Í þessu ferli getur gleymst að taka tillit til 
einstaklingsþarfa starfsfólks. Það ætti þó að vera hægt að gera ráð 
fyrir einstaklingsþörfum í hönnun opins vinnurýmis, með tilliti til 
eðlis þeirrar vinnu sem hver og einn sinnir.

Nauðsynlegt er fyrir starfsmenn í opnu rými að gera stjórnendum 
grein fyrir því, með milligöngu fulltrúa vinnuumhverfis, að opið 
rými ætti að samræmast þörfum allra.

kröfur danska vinnu- 
eftirlitsins til atvinnuHúsnæðis

gólfPláss, lofthæð og rými skal lagað að Eðli 
Viðkomandi Vinnu Þannig að hægt sé að fram-
kVæma hana á öruggan hátt.
almEnn krafa til Vinnurýmis Er að lofthæð sé 
2,5 m og a.m.k. 7 fm. að stærð. Það Er yfir-
lEitt nægilEgt Ef hVEr starfsmaður hEfur 12 
rúmmEtra sVæði til afnota.

hEimild: arbEjdstilsynEt.dk

gengið hefur verið frá samkomulagi um að 
rb gerist velunnari félags kvenna í atvinnu-
lífinu, fka, en hlutverk félagsins er að efla 
tengslanet og styðja kvenleiðtoga til að sækja 
fram og sameina Þá. Hlutverk velunnara gengur 
í megin atriðum út á að styðja við starf FKA og 
þannig við öflugt hreyfiafl í íslensku atvinnulífi 
þar sem lögð er áhersla á jafnvægi og samfélagslega 
ábyrgð. Velunnarar styðja sína kvenstjórnendur 
til að sækja fram með aðild að FKA og hvetja 
til starfsþróunar, sýnileika og tengslamyndunar 
í FKA.

„Við vinnum með aðilum á vinnumarkaði, 
fyrirtækjum, félagasamtökum og hinu opinbera að 
því að efla og benda á þátt kvenna í stjórnun eða 
stjórnunarstöðum í atvinnulífinu. Við stöndum 
fyrir um 60 viðburðum á ári, fjölbreyttri fræðslu 
ásamt því að veita ráðgjöf til hinna ýmsu fyrir-
tækja og verkefna. Við erum hreyfiafl til að efla 
fjölbreytileika atvinnulífsins og skiptir þá samstarf 
við velunnara eins og RB miklu máli og að skapa 
jafnvægi í hinum ýmsu geirum. Samvinna FKA 
og RB mun ýta við verkefnum og stuðla að jafnvægi þegar kemur að 
konum og tækni,” segir Hrafnhildur Hafsteinsdóttir framkvæmdastjóri 
FKA.

„Með þessu samstarfi við FKA vill RB leggja sitt af mörkum við 
að stuðla að jafnvægi í íslensku atvinnulífi sem og að styðja konur 

til að sækja fram, sérstaklega í tæknigeiranum en þar hallar verulega 
á konur hvað kynjahlutfall varðar. Við lítum á þetta sem hluta af 
samfélagslegri ábyrgð okkar og erum stolt að því að vera velunnari 
félagsins,” segir Herdís Pála Pálsdóttir framkvæmdastjóri mannauðs- 
og markaðsmála hjá RB.

RB Í SAMSTARF UM AÐ EFLA HLUT 
KVENNA Í TÆKNIGEIRANUM

Herdís Pála Pálsdóttir framkvæmdastjóri mannauðs- og markaðsmála hjá RB og Hrafnhildur Hafsteinsdóttir 
framkvæmdastjóri FKA.
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hlutverk opna háskólans í hr er að veita stjórnendum og 
sérfræðingum fræðslu og Þjálfun og viðhalda og efla Þannig 
samkeppnishæfni og verðmætasköpun fyrirtækja, atvinnulífs og 
samfélagsins í heild. 

Opni háskólinn býður fjölbreytt úrval námskeiða á sviðum tækni, 
viðskipta og laga. Leiðbeinendur eru kennarar við Háskólann í 
Reykjavík, samstarfsaðilar úr íslensku atvinnulífi og erlendir sér-
fræðingar. 

Opni háskólinn í HR býður upp á opin námskeið sem spanna 
allt frá 3 klst upp í 2ja anna nám. Á meðal styttri námskeiða má 
nefna námskeið í framsögn og ræðumennsku, samningatækni, 
jafningjastjórnun, scrum og agile verkefnastjórnun og Power BI. Á 
meðal lengri námskeiða má nefna Ábyrgð og árangur stjórnarmanna 
sem er einkum fyrir þá aðila sem 
hafa hug á því að taka sæti í 
stjórnum fyrirtækja eða vilja efla 
sig sem stjórnarmenn. Vinnsla og 
greining gagna er námslína sem 
tekur á öllu greiningarferli gagna 
allt frá söfnun gagna til úrvinnslu 
og framsetningu þeirra. Stjórn-
endur framtíðarinnar er námslína 
sem hefur það meginmarkmiði að 
kynna stjórnendur fyrir helstu lyk-
ilatriðum stjórnunar og veita þeim 
aukið öryggi í nýju hlutiverki. 

Ýmsar nýjungar eru framundan 
í framboði Opna háskólans og frá 
og með næsta hausti verður aukin 
áhersla lögð á námskeið sem tengj-
ast nýsköpun. Tækni og sjálfvirkni 
munu á næstu árum gjörbylta 
þeim störfum sem við þekkjum 
og því er mikilvægt að fyrirtæki og 

stofnanir fóstri nýsköpun í þeim tilgangi að aðlagast breytingum 
hratt. Sem dæmi um námskeið í nýsköpun sem verða í boði hjá 
Opna háskólanum er Stjórnun teyma til árangurs í nýsköpun, Fin 
tech og Design thinking.

Sérstaða Opna háskólans í HR felst í persónulegri þjónustu og 
aðstöðu til náms og kennslu á heimsmælikvarða. Auk opinna nám-
skeiða býður Opni háskólinn upp á sérsniðnar lausnir fyrir fyrirtæki 
og stofnanir. Jafnframt er boðið upp á einkaþjálfun í framsögn og 
ræðumennsku, markþjálfun og viðskiptaensku svo eitthvað sé nefnt. 

Um 6000 nemendur sækja nám og aðra viðburði hjá Opna 
háskólanum árlega auk sérsniðinna lausna fyrir vinnustaði sem 
fara ýmist fram innan viðkomandi fyrirtækja eða í húsakynnum 
Háskólans í Reykjavik. 

OPNI HÁSKÓLINN Í HR 
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Starfsmenn eiga skilið að fá sína sneið af síauknum hagnaði - það 
er kominn tími til endursóknar.

Skráðu þitt nafn á lista á heimasíðunni payrise.eu og taktu þátt 
í átaki Evrópusamtaka stéttarfélaga fyrir launahækkun í Evrópu. 

til hvers Þarf launahækkun í evrópu?
Eftir að hagkerfi Evrópu hrundi - kom það illa niður á Evrópubúum. 
Fólki var sagt upp og sparnaður þess hvarf, hagvöxtur minnkaði um  
allt að 10% og tapið hlóðst upp.

Eina „lausnin” við vandanum frá sjónarhóli stjórnmálamanna, 
vinnuveitenda og bankamanna var að skera niður þjónustu við 
almenning og laun fyrir almenna vinnu - sem olli töluverðri launa-
skerðingu:

Launaþróun á hvern starfsmann

Vinnuveitendum til mikillar ánægju hefur hugmyndin að halda 
launum í lágmarki til að efla samkeppni í hagkerfinu hlotið hljóm-
grunn, bæði hjá stjórnvöldum og almenningi.

Hagnaður hefur aukist en tekjujöfnunarhlutfall hefur minnkað 
og hlutur starfsmanna í auðlegðinni hefur minnkað. Framleiðni 
starfsmanna hefur aukist en raunveruleg laun hafa varla haggast. 
Þetta þýðir að hagvöxtur hefur færst yfir á fjármagnsaðila en hlutur 
starfsmanna hefur minnkað.

Átta árum síðar hefur hagnaður stórfyrirtækja og laun æðstu 
stjórnenda stóraukist en hinn almenni launamaður hefur ekki fengið 
launahækkun svo árum skiptir.

En þessi hugmynd er bara ekki á rökum byggð. Hagfræðingar og 
jafnvel sumir áhrifamenn í viðskiptalífinu hafa áttað sig á því að með 
því að efla kaupmátt, verða launahækkanir drifkraftur eftirspurnar, 
vaxtar og fjölgunar starfa um alla Evrópu.

Laun sem hlutfall af vergri landsframleiðslu (GDP)

Nú þegar átta ár eru liðin, er kominn tími fyrir endursókn - Evrópa 
þarf á launahækkunum að halda. 

Það eru margar leiðir til þess að auka laun innan Evrópu. Öflugir 
almennir kjarasamningar, engin kynbundin launamismunum, ásamt 
fækkun lausráðninga og ótryggra starfa. Hækka lágmarkslaun og 
vinna að launahækkunum hvarvetna í fyrirtækjum og aðfangakeðjum 
þeirra.
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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.

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

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

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.

Lífeyrisréttindi
Hefðbundinn samtryggingarsjóður (6+4%) og 4+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.

Lág félagsgjöld
Einungis 0,7% af grunnlaunum.

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 helmingi námsgjalda við einingametið nám.


