Félag starfsmanna Landsbankans á Íslands,
varð 90 ára þann 7. mars sl. Í tilefni af því
stikla þau Helga Jónsdóttir og Ari Skúlason
á stóru í starfsemi félagsins. Bls. 18 – 19.
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FSLÍ 90 ÁRA:

NÁM MEÐ VINNU
Kynntu þér fjölbreytt
námsframboð
háskólanna á námi
með vinnu sérsniðið
fyrir fjármálastarfsmenn.

Hefur sinnt
stéttarfélaginu
í tæp 40 ár
Sveinn Sveinsson, lögmaður, hefur
verið viðloðandi starf SSF í tæp 40
ár. Hann var fyrst kjörinn varaformaður Sambands íslenskra bankamanna árið 1979 og formaður árið
1980 og gegndi því fram að aðalfundi sambandsins árið 1985. Við
ræddum við Svein um formannstíð
sína, verkfall bankamanna, helstu
áskoranir SSF og fleira.
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VÆRINGAR Á VINNUMARKAÐI
ARI SKÚLASON, 2. VARAFORMAÐUR SSF, FJALLAR UM VINNUMARKAÐINN, KJARASAMNINGSGERÐ OG FLEIRA Í LEIÐARA BLAÐSINS.

- bls. 4

LAUN HÆKKA UM 5%
- bls. 4

FÓTBOLTAMÓT FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA
Í LOK JANÚAR FÓR FRAM HIÐ ÁRLEGA FÓTBOLTAMÓT FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA Í BOGANUM
AKUREYRI. MÓTIÐ ER HALDIÐ AF ÍSLENSKUM VERÐBRÉFUM OG ER FEYKILEGA VINSÆLT.

- bls. 8 - 9

DNB HÆTTIR VIÐ AÐ FÁ ALLA VIÐSKIPTAVINI
TIL AÐ NOTA NETBANKA
DNB, STÆRSTA FJÁRMÁLAYFIRTÆKI NOREGS, VIÐURKENNIR AÐ ÞAÐ HAFI EKKI VERIÐ RÉTT
ÁKVÖRÐUN HJÁ FYRIRTÆKINU AÐ REYNA AÐ FÁ ALLA VIÐSKIPTAVINI TIL ÞESS AÐ NOTA
NETBANKA. NÚ HYGGST DNB SINNA ÞEIM VIÐSKIPTAVINUM SEM VILJA HALDA ÁFRAM STAÐBUNDINNI ÞJÓNUSTU.

- bls. 10 - 11

HEFUR SINNT STÉTTARFÉLAGINU Í TÆP 40 ÁR
SVEINN SVEINSSON, LÖGMAÐUR, HEFUR VERIÐ VIÐLOÐANDI STARF SSF Í TÆP 40 ÁR. HANN
VAR FYRST KJÖRINN VARAFORMAÐUR SAMBANDS ÍSLENSKRA BANKAMANNA ÁRIÐ 1979 OG
FORMAÐUR ÁRIÐ 1980 OG GEGNDI ÞVÍ FRAM AÐ AÐALFUNDI SAMBANDSINS ÁRIÐ 1985. VIÐ
RÆDDUM VIÐ SVEIN UM FORMANNSTÍÐ SÍNA, VERKFALL BANKAMANNA, HELSTU ÁSKORANIR SSF OG FLEIRA.

- bls. 12 - 13

FSLÍ 90 ÁRA
FÉLAG STARFSMANNA LANDSBANKANS Á ÍSLANDS, VARÐ 90 ÁRA ÞANN 7. MARS SL. Í TILEFNI
AF ÞVÍ STIKLA ÞAU HELGA JÓNSDÓTTIR OG ARI SKÚLASON Á STÓRU Í STARFSEMI FÉLAGSINS.

- bls. 18 - 19

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.

VÆRINGAR Á VINNUMARKAÐI
V innumarkaðurinn

hefur

verið mikið í sviðsljósinu

Endurskoðunarnefnd samninga
heildarkjarasamninga ASÍ og
SA varð ekki sammála um
hvort forsendur kjarasamninga væru brostnar. ASÍ-hluti
nefndarinnar taldi forsendur
brostnar og því mætti segja
samningum upp. Niðurstaða
formannafundar ASÍ varð
óvenju tvísýn, en þar réð lítill
meirihluti formanna félaga því
að samningum væri ekki sagt upp. Tónninn frá ASÍ eftir að þessi
ákvörðun lá fyrir var óvenju harður og var boðuð meiri harka við
næstu samningsgerð, en núgildandi samningar renna út um næstu
áramót.
Á fundi formanna aðildarfélaga SSF með trúnaðarmönnum sl.
haust ríkti samstaða um að SSF ætti ekki að segja samningum upp,
algerlega óháð því hvað aðrir myndu gera. Samkvæmt samningi SSF
eiga félagsmenn að fá 5% launahækkun þann 1. maí næstkomandi
og það hefði verið mikil firra að fórna þeirri launahækkun fyrir það
að komast í biðröð eftir því að fá áheyrn hjá atvinnurekendum.
Röðin er yfirleitt sú að ASÍ kemur fyrst og svo aðrir á eftir. Við
hefðum því þurft að fórna hækkuninni í vor fyrir lítið.
Stærstu tíðindin í verkalýðsmálum voru hins vegar úrslit stjórnarog formannskosningar í Eflingu, næst stærsta stéttarfélagi landsins.
Þar má segja að hallarbylting sé réttnefni og almennt er talið að
þessi kosning sé fyrsta skrefið í verulegum breytingum á starfi og
forystu ASÍ. Listinn sem vann kosninguna er mun herskárri og
ákveðnari í skoðunum en við eigum að venjast í forystuliði ASÍ.
Þá má einnig benda á að nokkrir erlendir starfsmenn verða í nýrri
stjórn Eflingar sem er nokkur nýlunda. Til þessa má segja að herskái
hlutinn af ASÍ hafi verið formaður VR, Verkalýðsfélag Akraness
og Framsýn á Húsavík og nágrenni. Þessi hópur hefur nú stækkað.
Staðan innan ASÍ er sú núna að herskái hlutinn hefur á bak við
sig meirihluta félagsmanna sambandsins og því er ekki óhugsandi
að verulegar breytingar verði á stærstu hreyfingu launafólks hér á
landi fyrir næstu áramót. Undirbúningur fyrir næstu kjarasamnþað sem af er árinu.

ingalotu fer að hefjast og má búast við að áherslur og kröfur verði
grimmari en hefur verið síðustu ár.
Dapurleg tíðindi heyrðust frá Arion banka núna í byrjun mars.
Enn einu sinni fengum við fréttir um fækkun og sameiningu útibúa.
Ekki var minnst á fækkun starfsfólks í þessu sambandi en mikið er
rætt um aukna tækni og sjálfvirknivæðingu starfa af stjórnendum
bankanna um þessar mundir. Þróun fjármálakerfisins heldur áfram
í átt til meintrar hagræðingar og fækkunar starfa. SSF þarf að vera
vel á verði í þessum efnum og hagsmunagæsla fyrir félagsmenn er
jafn mikilvæg nú og alltaf hefur verið.
Með félagskveðju,
Ari Skúlason, 2.varaformaður SSF.

TRÚNAÐARMANNAHANDBÓK SSF
Trúnaðarmannahandbók SSF
er orðin aðgengileg á vef SSF.
Við hvetjum félags- og trúnaðarmenn okkar til að kynna sér efni
bókarinnar.
Hjá SSF starfa um 160 trúnaðarmenn, 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.

LAUN HÆKKA UM 5%

Samkvæmt heildarkjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja og Samtaka atvinnulífsins hækka laun og launatengdir
liðir um 5% þann 1. maí næstkomandi. Kauptaxtar kjarasamnings
taka sömu hækkun.
Þetta varð ljóst eftir að uppsagnarákvæði kjarasamningsins kom
ekki til kastanna. SSF hafði heimild til að segja upp kjarasamningi
sínum en einungis ef ASÍ félögin hefðu gert slíkt hið sama. Í raun
hafði formanna- og trúnaðarmannafundur SSF í nóvember samþykkt
samhljóða að segja ekki upp kjarasamningnum þó svo ASÍ félögin
gripu til uppsagnar og því hefði meira þurft að koma til svo að SSF
hefði nýtt uppsagnarákvæðið.

Eins og áður segir hækka laun félagsmanna SSF um 5% þann 1.
maí næstkomandi en til samanburðar hækka laun ASÍ félaga um
3% á sama tíma. Félög ASÍ fengu hækkun á iðgjöldum í lífeyrissjóð,
sem SSF tekur sem launahækkun. Samt sem áður eru félagsmenn
SSF með hærri framlög atvinnurekanda í lífeyrissjóð en ASÍ-félagar
fá. Eftir þriggja ára starf innan kjarasamninga SSF fá félagsmenn
15% framlag frá atvinnurekanda ef þeir greiða sjálfir 6-8% lífeyrisiðgjald. Þess ber að geta að 21% - 23% lífeyrisiðgjald í ca. 40 ár
mun skila félagsmönnum SSF mjög vel viðunandi lífeyrisréttindum.
Þar af fara 10% í samtryggingarsjóð og 11-13% í séreignarsjóð, sem
félagsmenn stjórna sjálfir hvar þeir varðveita og er erfanlegur eins
og aðrir séreignarsjóðir.
4

Þorsteinn Þorsteinsson við kveðjuhóf sem
haldið var honum til heiðurs á dögunum.

FER Í GOTT FRÍ EFTIR
HÁLFA ÖLD Í BANKANUM
Þorsteinn Þorsteinsson, svæðisstjóri fyrir Vestursvæðið, lætur senn að störfum eftir að
hafa starfað í Landsbankanum í 49 ár. Aðspurður hvað hann ætli að taka sér fyrir hendur
eftir bankastörfin segist hann ætla að byrja á því að taka sér gott frí. Við ræddum við
Þorstein í tilefni af þessum stóru tímamótum.
Þorsteinn hóf störf í Landsbankanum árið 1969 og var starfsheiti hans sendimaður. Hann hefur komið víða við innan bankans
á þessum tíma og starfað með 15 bankastjórum. „Ég átti aldrei von
á því að starfa svona lengi hérna en enginn veit víst sína ævi fyrr en
öll er. Ég hóf störf í Aðalbanka í Austurstræti 11 þann 13. maí 1969.
Ég var í námi á þessum tíma og gerði ráð fyrir að vera í bankanum í
tvö, mest þrjú ár. Starfsheiti mitt var sendimaður en það fólst í því
að vísa viðskiptavinum í lánahugleiðingum inn til bankastjóranna
sem þá voru þrír og fara í sendiferðir. Sendiferðirnar voru aðallega
innanhús, frá bankastjóraganginum sem nú er Kjarvalsgangurinn
og út í Hafnarhvol þar sem ábyrgða- og innheimtudeild bankans
var til húsa. Nú eru árin orðin 49 þótt ótrúlegt sé. Ég er búinn að
starfa með 14 bankastjórum á ferlinum, Lilja er sá fimmtándi og
bankinn hefur skipt þrisvar sinnum um kennitölu á þessu tíma,“
segir Þorsteinn.

„Margar áhugaverðar breytingar í
starfsemi bankans“

Þorsteinn segir að á þessum tíma hafi margar áhugaverðar breytingar
átt sér stað í starfsemi bankans. „Það er af mörgu að taka. Eitt
af því eru tækniframfarir varðandi beinlínuvæðingu bankanna á
níunda áratugnum. Þar var stigið risastórt skref. Þegar ég starfaði
í Hagræðingardeild voru símamál bankans m.a. á minni könnu.
Við vorum að semja við erlenda aðila um kaup á nýrri símstöð
sem var orðið nokkuð tímabært. Í þessu ferli gerði ég tillögu að
því að fækka símanúmerum niður í eitt aðalnúmer í stað þess að
vera með á annað hundrað númera. Samhliða því lagði ég til að
stofnað yrði svo kallað „Call Centre„ sem við myndum láta heita
Þjónustuver. Þetta þótti tæknimönnum Símans ekki góð hugmynd
og töldu næstum ógerlegt. Við gerðum þetta samt og meira þarf ekki
að segja, það vita allir að þetta svínvirkaði strax frá fyrsta degi og
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gerir enn. Fljótlega í kjölfarið var fjöldi fyrirtækja og þjónustuaðila
komin með „þjónustuver.“

„Tími stóru útibúanna að líða undir lok“

Þorsteinn bendir á að fyrir rúmum fjórum árum var tekin ákvörðun
um að gera breytingar á þjónustuþáttum útibúanna með það í huga
að leggja áherslu á faglega, persónulega fjármálaþjónustu og um
leið að auka hlutdeild sjálfsafgreiðslulausna. „Vesturbæjarútibúið
reið á vaðið og gerðist frumkvöðull þessa verkefnis. Ýmis lærdómur
varð af þessu fyrsta skrefi en síðan þá hefur öllum útibúum á höfuðborgarsvæðinu verið breytt í svipað form. Gjaldkerum svo og
öðrum starfsmönnum hefur fækkað mikið og virkni sjálfsafgreiðslu
hefur stóraukist. Svo dæmi sé tekið þá voru 40 starfsmenn í gjaldkeradeildinni einni saman þegar ég var féhirðir í Austurbæjarútibúi.
Ég sé fyrir mér að þessi þróun haldi áfram. Tími stóru útibúanna
er að líða undir lok en í þeirra stað verður smáum útibúum fjölgað
sem eru sérhæfð í faglegri fjármálaráðgjöf.

Hlakkar til að sjá hvað framtíðin

ber í skauti sér
Aðspurður hvað taki við eftir starfslok segist Þorsteinn ekki hafa
hugsað mikið um það. „Eitthvað tek ég mér fyrir hendur en ég
ætla að byrja á því að taka gott frí. Við konan mín, Guðrún Þóra
Halldórsdóttir, eigum tvo syni og sex barnabörn. Guðrún vann til
margra ára í Landsbankanum og hætti fyrir nokkrum árum eftir 30
ára starf. Það verður sjálfsagt nokkuð skrítið og vissulega óvanalegt
að mæta ekki í bankann dags daglega en að sama skapi spennandi
að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég hlakka til þessara tíma
en um leið kemur söknuður eftir að hafa starfað með öllu þessu
frábæra fólki í gegnum tíðina á þessum frábæra vinnustað,” segir
Þorsteinn að lokum.

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands hefur í 20 ár
boðið upp á fjölbreytt, krefjandi og metnaðarfullt
meistaranám. Með fjölbreytni í námsleiðum viljum við
koma til móts við þarfir atvinnulífsins

Viðskiptafræði er metnaðarfullt,
fjölbreytt og framsækið nám

Viðskiptafræðideild hefur gegnt forystuhlutverki í menntun stjórnenda 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 krefjandi 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 rúmlega 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, almannatengsla, 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 hagnýtingu 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
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er snerta skattamál og reikningsskil og koma til móts við þarfir samfélagsins 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.
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MS í fjármálum fyrirtækja

Markmiðið með náminu er að undirbúa nemendur undir störf og
rannsóknir á sviði fjármálastjórnunar, fjármálaráðgjafar og markaðsviðskipta 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 verkefnastjórnun 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 þjónustustjórnunar. 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.

Konur
1. Seðlabankinn
2. Sjóvá
3. Landsbankinn

KNATTSPYRNUMÓT
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA 2018

Karlar
1. sæti - Landsbankinn 1
2. sæti - Íslandsbanki 2
3. sæti - Íslandsbanki 1
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Í lok janúar fór fram hið árlega
fótboltamót fjármálafyrirtækja

Boganum Akureyri.
Mótið er haldið af Íslenskum
verðbréfum og er feykilega vinsælt. Í ár voru það 34 lið og
rúmlega 350 félagar sem börðí

ust um sigurinn og um kvöldið
var fagnað með kvöldverði og
verðlaunaafhendingu.

9

DNB hættir við að fá
alla viðskiptavini til að
nota netbanka
DNB, stærsta fjármálayfirtæki Noregs, viðurkennir að það hafi
ekki verið rétt ákvörðun hjá fyrirtækinu að reyna að fá alla

Nú hyggst DNB sinna
þeim viðskiptavinum sem vilja halda áfram staðbundinni þjónustu.
Samkvæmt frétt Aftenposten nota um það bil 200.000 Norðmenn
póstgíró eða greiðsluseðla og greiða reikninga eða taka út reiðufé við
afgreiðsluborð. Hans Olav Rønningen, yfirmaður viðskiptaþjónustu
DNB telur að u.þ.b. 100.000 þeirra séu viðskiptavinir DNB.
„Við héldum að við gætum hjálpað öllum viðskiptavinum að
skipta yfir í netþjónustu,“ segir hann. „Það var ekki rétt áætlað og
nú sjáum við að við sinntum hinum ekki nógu vel.“
Þar til nýlega hafði DNB óljósa hugmynd um hvað þessum
viðskiptavinum fannst um bankann sinn, þar sem flestar þjónviðskiptavini til þess að nota netbanka.

ustukannanir fara fram með hjálp tölvupósts eða á netinu. Nú hefur
bankinn haft samband símleiðis við u.þ.b. 400 viðskiptavini sem
ekki nota netbanka.
„Margir hafa til dæmis áhyggjur af því að hætt verði að nota
póstgíró en við gerum okkur núna grein fyrir því að það geti verið
góður greiðslumáti fyrir reikninga. Sumir þeirra sem nota póstgíró
eða greiðsluseðla finnst sú aðferð vera frábær,“ segir hann.
Olav tekur fram að DNB muni ekki grípa til þeirra ráða að opna
aftur einhver þeirra útibúa sem var lokað fyrir tveimur árum síðan
en hann segir að bankinn sé að íhuga að taka aftur í notkun aðferðir
í bankaþjónustu sem hafi „verið grafnar djúpt ofan í skúffu.“
Aðspurðir kváðust Nordea og Handelsbanken ætla að halda áfram
að beina viðskiptavinum sínum í netbankaþjónustu.

Mínar síður - þitt svæði
Kynntu þér Mínar síður. Allt á einum
stað. Þær einfalda umsóknir og veita þér
upplýsingar um stöðu styrktarumsókna
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HÁSKÓLINN Á BIFRÖST

VIÐSKIPTAHÁSKÓLI Í SÓKN
-KYNNTU ÞÉR HAGNÝTT NÁMSFRAMBOÐ VIÐ HÁSKÓLANN Á BIFRÖST
Háskólinn

á

Bifröst

er viðskiptaháskóli sem leggur áherslu

á náin tengsl við atvinnulífið og góða þjónustu í símenntun.

Háskólinn hefur sótt fram í auknum mæli á alþjóðavettvangi og er
í samstarfi við yfir 70 erlenda háskóla.
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.

Nýtt og spennandi námsframboð í grunnnámi

Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst er elsta og stærsta deild skólans 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. Boðið
verður upp á tvær nýjar áherslur í viðskiptafræði í haust en það eru
viðskiptafræði með áherslu á markaðssamskipti og samfélagsmiðla
og viðskiptagreind.
Nú á vorönn býður Háskólinn á Bifröst í fyrsta skipti upp á
diplómanám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun í samstarfi við
Háskólann í Reykjavík, Starfsmenntasjóð verslunar- og skrifstofufólks
og Starfsmenntasjóð Verslunarinnar. Námið er sniðið fyrir verslunarstjóra og einstaklinga með víðtæka reynslu af verslunarstörfum. Um
er að ræða hagnýtt diplómanám á háskólastigi sem hægt er að meta
að fullu inn í BS nám í viðskiptafræði á Bifröst og HR.
Við félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst er boðið upp
á BS nám í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði og BA nám í
miðlun og almannatengslum. Námið í miðlun og almanntengslum
býr nemendur undir þátttöku á vinnumarkaði sem gerir æ ríkari
kröfur um fagleg vinnubrögð er lúta að samskiptum við fjölmiðla,
fyrirtæki og einstaklinga. Háskólinn á Bifröst var fyrstur háskóla til
að bjóða BS nám í viðskiptalögfræði. Námið inniheldur námskeið
á sviðum lögfræði og viðskiptafræði og er mjög góður kostur fyrir
laganema sem vilja sérhæfa sig á sviði viðskipta.
Í haust verður í fyrsta sinn boðið upp á diplómanám í opinberri
stjórnsýslu. Námið er samstarfsverkefni Háskólans á Bifröst og
Fræðslusetursins Starfsmenntar sem fléttar saman þrjár höfuðgreinar
þeirra sem fást við rekstur þjóðarbúsins þ.e. lögfræði, stjórnmálafræði
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og viðskiptafræði. Tilvalið fyrir einstaklinga sem starfa nú þegar eða
hafa áhuga á að starfa hjá opinberum stofnunum og innan opinberrar
stjórnsýslu.

Háskólinn á Bifröst menntar fólk til forystustarfa
í atvinnulífinu

Í viðskiptadeild Háskólans á Bifröst er í boði MS-MIB nám í alþjóðlegum viðskiptum og MS-MMM í markaðsfræði. Einnig er í boði
MS-MLM í forystu og stjórnun. Meistaranámið í forystu og stjórnun
hefur verið mjög vinsælt en auk þess er nú einnig í boði forysta og
stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun og ný áhersla bætist
við á haustmánuðum þ.e. forysta og stjórnun með áherslu á verkefnastjórnun. Verkefnastjórinn spilar sífellt stærra hlutverk í faglegri
forystu atvinnulífsins og er námið sérsniðið til þess að búa nemendur
undir að stýra og leiða fjölbreytt verkefni.
Boðið er upp á MA-MCM meistaranám í menningarstjórnun við
félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Markmið námsins
er að veita nemendum grunn og þjálfun í stefnumótun, stjórnun
og rekstri sem er nauðsynlegur í menningarumhverfi samtímans.
Einnig er í boði ML-MBL nám viðskiptalögfræði og er námið
eina sinnar tegundar á Íslandi. Meginmarkmið þess er að undirbúa
nemendur fyrir starf stjórnandans í viðskiptalífinu með hagnýtri
menntun á sviði viðskiptalögfræði. Auk þess er hægt að velja um tvenns
konar spennandi diplómanám þ.e. í samningatækni og sáttamiðlun
og fyrirtækjalögfræði.

Endurmenntun vottaðra fjármálaráðgjafa

Síðustu tvö ár hefur Háskólinn á Bifröst í samstarfi við Samtök
fjármálafyrirtækja, stýrihóps námsins um vottaða fjármálaráðgjafa og
stjórn félags vottaðra fjármálaráðgjafa boðið upp á endurmenntun
fyrir vottaða fjármálaráðgjafa. Námið samanstendur af röð fyrirlestra/
námskeiða í formi málstofa, sem einfaldar félagsmönnum að uppfylla
skilyrði um endurmenntun. Starfandi fjármálaráðgjafar geta því með
einföldum hætti skráð sig á einstök námskeið að eigin vali.
Allar nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Háskólans á
Bifröst www.bifrost.is. Umsóknarfrestur í meistaranám er til 15. maí
næstkomandi og í grunnnám til 15. júní næstkomandi.

HEFUR SINNT
STÉTTARFÉLAGINU
Í TÆP 40 ÁR
Sveinn Sveinsson, lögmaður, hefur verið viðloðandi starf SSF
með einum eða öðrum hætti í áratugi. Hann var fyrst kjörinn
varaformaður Sambands íslenskra bankamanna árið 1979 og formaður árið 1980 og gegndi því fram að aðalfundi sambandsins
árið 1985. Frá og með þeim tíma allt til dagsins í dag hefur Sveinn
sinnt lögfræðilegri þjónustu fyrir SÍB og SSF1 og síðar einnig fyrir
Lífeyrissjóð bankamanna. Við ræddum við Svein um formannstíð
sína, verkfall bankamanna, helstu áskoranir SSF og fleira.

Leiðin lá í Seðlabankann

Sveinn er fæddur og uppalinn í Hlíðunum í Reykjavík en var á
sumrin í sveit fram til 15 ára aldurs, flest árin í Hvítadal í Dalasýslu
og á þaðan margar góðar minningar. Sveinn var í Austurbæjarskóla
á sínum uppvaxtarárum og útskrifaðist síðar með kennara- og stúdentspróf frá Kennaraskóla Íslands. Árið 1975 lauk hann lögfræðiprófi
frá Háskóla Íslands og fór í eins árs framhaldsnám í sjó- og olíurétti
í Oslóarháskóla.
Að námi loknu hóf Sveinn störf í Seðlabankanum og starfaði þar
í 10 ár. Þar sinnti hann fyrst og fremst gjaldeyrismálum, bæði við
eftirlit, afnám gjaldeyrishafta, tölvuvæðingu gjaldeyrisviðskipta og
uppbyggingu gjaldeyrisviðskipta í öllum bönkum og sparisjóðum
sem ekki höfðu þá heimild til gjaldeyrisviðskipta.

Verkfall SÍB (SFF)

Sveinn var fyrst kosinn varaformaður SÍB árið 1979 en tók við
formennsku árið 1980. Gegndi hann formannsstarfinu til aðalfundar
á árinu 1985. Þessi tími er mjög sögulegur í starfi samtakanna því
síðla árið 1980 var fyrsta verkfall bankastarfsmanna á Íslandi boðað.
Sveinn stóð því í ströngu sem formaður „á þessum árum fór mikill
1

tími í gerð kjarasamninga og vinnu í kringum verkfallsboðanir.
Aðdragandi verkfallsins í desember 1980 var sá að samninganefndir
SÍB og bankanna höfðu náð samkomulagi um nýjan kjarasamning.
Var það annar kjarasamningurinn sem gerður var eftir að bankamenn fengu sjálfstæðan samningarétt samkvæmt lögum frá 1977.
Gerðu lögin ráð fyrir verkfallsrétti næðu aðilar ekki samkomulagi.
Fram til ársins 1977 ákváðu bankarnir sjálfir launakjör starfsmanna
sinna og var það gert með reglugerð sem formenn bankaráðanna
undirrituðu og kom SÍB eða starfsmenn bankanna þar hvergi nærri.
Margir félagsmenn hvöttu eindregið til þess að kjarasamningurinn
sem samninganefndirnar höfðu náð saman yrði felldur og verkfall
boðað. Gekk það eftir og verkfall var boðað“ segir Sveinn.
Stjórn SÍB tók í framhaldi af því þá skynsamlegu ákvörðun að
skipa nýja samninganefnd og voru kallaðir til formenn stærstu
starfsmannafélaganna en sumir þeirra höfðu haft sig í frammi um
að fella samninginn og hvatt til verkfallsboðunarinnar. Verkfallið
stóð yfir í fjóra sólarhringa og náðust nokkrar kjarabætur frá fyrri
samningnum. Fóru samningaviðræður aðila í fyrsta skipti fram hjá
sáttasemjara. „Í aðdraganda verkfallsins og í verkfallinu sjálfu var
mikil stemmning meðal félagsmanna. Þeir fjölmenntu á verkfallsfundi þar sem væntanlegt verkfall var rætt og staða samningaviðræðna
kynnt og tóku sér stöðu við verkfallsvörslu. Þá hópuðust þeir á
gangana hjá sáttasemjara þegar sáttafundir voru þar boðaðir. Sýndu
bankamenn mikla samstöðu í verkfallinu svo eftir var tekið.“
Verkfallið stóð yfir dagana 11. til 15. desember 1980 og hafði mikil
áhrif á jólaverslunina, þar sem engan gjaldeyri var hægt að kaupa og
því engar vörur hægt að flytja inn í landið. Létti því kaupmönnum
þegar verkfallinu var frestað og gerður kjarasamningur sem gilti til
1. ágúst 1981.

Árið 2007 var nafni stéttarfélagsins breytt úr því að vera Samband íslenskra bankamanna (SÍB) og í Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF).
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20% launahækkun var lágmark

Á þessum árum var mikil verðbólga og þótti enginn kjarasamningur
vera kjarasamningur nema samið væri um a.m.k. 20% launahækkun
og jafnvel meira. Kjarasamningurinn sem náðist í kjölfar verkfallsins
1980 var til eins árs. Náðust þar umtalsverðar hækkanir á orlofsframlaginu og desemberuppbótinni auk hækkunar grunnlauna og
einnig önnur atriði sem nauðsynlegt þótti að fá inn í kjarasamningana. Má þar t.d. nefna hóplíftryggingar, 95 ára regluna og rétt
til atvinnuleysisbóta svo og um aðkomu starfsliðs að tölvuvæðingu
bankakerfisins sem þá var að fara af stað. Fékk SÍB í framhaldi af
því stjórnarmann í Reiknistofu bankanna.
Við gerð kjarasamningsins árið 1981 var einnig gripið til verkfallsboðunar. Var nokkur harka í þeirri samningagerð að sögn
Sveins. „Samningar tókust á síðustu klukkutímunum áður en
til verkfallsins skyldi koma. Á þessum árum skipuðu bankaráð
bankanna og Samband sparisjóða samningamenn sína og var yfirleitt
einn bankastjóri í nefndinni frá hverjum banka. „Ég og Björgvin
Vilmundarson bankastjóri Landsbankans vorum formenn samninganefndanna. Áttum við mikið og gott samstarf og ríkti mikill
trúnaður á milli okkar. Veit ég að svo var einnig eftir að ég hætti
milli annarra formanna SÍB og Björgvins.“
Nú er þessu öðru vísi farið og semur SSF við Samtök atvinnulífsins og koma stjórnendur bankanna þar lítið eða ekkert fram í
samningaviðræðum.

Úr SÍB í lögmannsstörf

Sveinn hóf rekstur eigin lögmannsstofu á árinu 1986 og starfar þar
enn í dag. Frá því árið 1979 hefur Sveinn sinnt lögmannsstörfum fyrir
SSF og þar áður SÍB og síðar einnig fyrir Lífeyrissjóð bankamanna.
Þá sá Sveinn einnig um lögmannsstörf fyrir Ríkisábyrgðasjóð sem
lengi var í Seðlabankanum en síðar í Lánasýslu ríkisins. Jafnframt
var Sveinn lögmaður Sparisjóðanna á Patreksfirði og Hvammstanga
í áratugi áður en þeir sameinuðust Landsbankanum eftir hrun.
Á þessum tíma sem Sveinn hefur sinnt lögmannstörfum fyrir SSF
hefur margt á daga drifið.
Margskonar dómsmál hafa verið rekin þar sem SSF
hefur m.a. látið reyna á túlkun kjarasamninga svo sem
vegna biðlaunaréttar, gerðadómsmál rekin vegna vangreiddra launa miðað við viðmiðunarhópa, félagsdómsmál rekin m.a. vegna lífeyrisábyrgða og fleira.

„Gott stéttarfélag“

Sveinn segir SSF vera „gamalgróið og gott stéttarfélag“. Hann segir
að til stjórnunarstarfa hafi í gegnum árin valist góðir og duglegir
fjármálastarfsmenn. „Ég tel að SSF hafi í gegnum tíðina þjónað vel
sínum félagsmönnum og samskiptin hafi verið mjög góð. Er það
miður hvað allar tækniframfarir hafa haft mikil áhrif á störf bankamannsins sem hefur aftur leitt til fækkunar á félagsmönnum SSF.
Hlýtur slík fækkun að veikja starfsemi hvers stéttarfélags.“
Hann segir mikilvægt að verkefni SSF til lengri tíma séu að hlúa
eins og hægt er að starfsumhverfi bankamannsins, bæta kjör og auka
réttindi hans og halda vel utan um þau störf sem í bönkunum eru.
„Þó margt hafi áunnist á þeim 83 árum sem félagið hefur starfað hafa
réttindi þó einnig horfið. Má þar til dæmis nefna ábyrgð bankanna
á lífeyrissjóðunum og biðlaunaréttinn. Barðist SSF mjög fyrir því
að missa ekki þessi réttindi. Hefur sem dæmi komið á daginn að
forsendubrestur var við uppgjör á Lífeyrissjóði bankamanna þegar
ábyrgð bankanna var felld niður.“

Nýtur lífsins eftir annasaman feril

Sveinn er nýlega orðinn sjötugur og mætir þrátt fyrir það áfram á
lögmannsskrifstofuna og sinnir þar áfram traustum viðskiptavinum.
Hann ætlar sér að halda því áfram en gæta þó að því að hann eigi
fullt af frjálsum tíma fyrir sig og eiginkonu sína. „Við dveljum
mikið í sumarbústað okkar í Grímsnesinu og í húsi á Spáni sem við
eigum með nokkrum öðrum. Höfum við á þessum stöðum aðeins
reynt fyrir okkur í golfi. Þá ferðumst við mikið og eru siglingar á
skemmtiferðaskipum okkar uppáhald. Er það m.a. vegna þess hversu
ódýrar þær eru þegar maður leitar þær uppi sjálfur og einnig miðað
við hvað mikið er þar í boði.“
Eiginkona Sveins, Sigríður Friðgeirsdóttir, þekkir einnig vel til
stéttarfélagsins og starfsemi bankastarfsmanna en hún vann í meira
en 30 ár hjá Landsbankanum, mestan þann tíma við daglega stjórnun
starfsmannafélagsins.

Mál tengd uppsögnum erfiðust

„Þyngstu málin sem á borð mitt hafa komið eru
uppsagnir félagsmanna SSF. Hef ég örugglega tekið
á móti nokkrum hundruðum bankastarfsmanna
sem fengið hafa uppsagnarbréfið. Hafa það fyrst og
fremst verið einstaklingar en einnig hópuppsagnir.
Við hrunið bauð SSF upp á þá þjónustu fyrir félagsmenn sína að lýsa launakröfum fyrir þá í föllnu
bankana. Öðru vísi var alls ekki öruggt að ógreidd
laun fengjust greidd eins og kom líka á daginn.
Nýttu flestir starfsmenn sér þessa þjónustu og lýsti
lögmannsstofa mín um 850 launakröfum í föllnu
bankana. Var mikil vinna og tilfinningar í kringum
þetta og endalaus fundahöld. Að lokum fengum við
launakröfur samþykktar upp á að mig minnir um
1,8 milljarð króna“ segir Sveinn.
Sveinn aðstoðaði einnig félagsmenn SSF í fjármálahruninu vegna yfirtöku nýju bankana á
starfsmönnum þeirra gömlu.

Sveinn ásamt eiginkonu sinni Sigríði Friðgeirsdóttur.
Sigríður vann í meira en 30 ár hjá Landsbankanum.
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MEISTARANÁM
FYRIR KRÖFUHARÐA
HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK BÝÐUR NEMENDUM SÍNUM NÚTÍMALEGA KENNSLUHÆTTI,
GÓÐA AÐSTÖÐU, ÖFLUGAR RANNSÓKNIR OG STERK TENGSL VIÐ ATVINNULÍFIÐ.

MBA: Alþjóðlegt stjórnendanám

MBA-námið í HR er alþjóðlega vottað stjórnunarnám sem veitir
nemendum þjálfun á öllum sviðum stjórnunar 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. Námið tekur tvö ár,
kennt er aðra hverja helgi og námið hentar vel samhliða vinnu. 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 námið endurvottun
AMBA til ársins 2021.

Frá viðskiptaháskólum í fremstu röð

MBA-námið í HR nýtur þess að vera í góðum tengslum við íslenskt
atvinnulíf en fjölbreyttur hópur gestafyrirlesara kemur að kennslunni.
Þetta gefur nemendum betri skilning á viðfangsefnum. Mikil áhersla
er lögð á notkun raundæma í náminu auk þess sem að þátttaka í
tímum og öflugt hópastarf er lykilatriði. Námið er kennt á ensku
sem veitir nemendum ómetanlegan styrk í sínum störfum sem eru
í sífellt alþjóðlegri tengslum. Einnig gerir það námsbrautinni kleift
að bjóða upp á kennslu sérfræðinga frá mörgum bestu viðskiptaháskólum 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.

vel samhliða vinnu. Námið er alþjóðlega vottað af Samtökum um
verkefnastjórnun í Bretlandi (APM). Í umsögn APM um MPM-námið segir að um sé að ræða fyrirmyndarnám (e. best practice) á
háskólastigi í faglegri verkefnastjórnun.

Verkefnastjórnun – fagsvið í örum vexti

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 atvinnulífinu. Íslandsbanki setti
upp fyrstu verkefnastofuna á Íslandi en hún tilheyrði upplýsingatæknideild bankans og fékk víðara hlutverk með tímanum í ljósi
góðs árangurs. Landsbankinn starfrækir öfluga verkefnastofu sem
gegnt hefur lykilhlutverki í að innleiða umbótamenningu innan
bankans og sama þróun hefur átt sér stað í Arion banka sem hefur
innleitt straumlínustjórnun til að bæta ferla sína og draga úr sóun.

MPM: þverfaglegt meistaranám í verkefnastjórnun

MPM-nám við Háskólann í Reykjavík er stjórnunar- og leiðtoganám á meistarastigi. MPM-nám býr nemendur undir að stjórna
fyrirtækjum, stofnunum og teymum. Sérstök áhersla er lögð á
stjórnun umfangsmikilla verkefna, verkefnaskráa og verkefnastofna.
Námið tekur tvö ár, kennt er aðra hverja helgi og námið hentar
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MEISTARANÁM VIÐ
VIÐSKIPTADEILD
Í viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er boðið upp á metnaðarfullt framhaldsnám. Meðal brauta má nefna fjármál fyrirtækja,
upplýsingastjórnun, reikningshald og endurskoðun, markaðsfræði
og mannauðsstjórnun auk framhaldsnáms í viðskiptafræði með
möguleikanum á þverfaglegu námsskipulagi. Viðskiptadeild
mun hefja kennslu tveggja nýrra námsbrauta í haust: stjórnun
nýsköpunar og stjórnun í ferðaþjónustu. Frá og með haustinu
2018 verður hægt að ljúka flestum brautum í meistaranámi á 14
mánuðum með sumarönn.
Viðskiptadeild HR leggur áherslu á öflug tengsl við atvinnulíf,
raunhæf verkefni, alþjóðlega sýn og starfsnám sem veitir nemendum samkeppnisforskot. Deildin hefur skrifað undir viljayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna varðandi menntun ábyrgra stjórnenda
(PRME). HR er jafnframt samstarfsaðili Festu, miðstöðvar um
samfélagslega ábyrgð.

•
•
•
•
•
•
•
•

MBA

Stjórnun í ferðaþjónustu – NÝTT
Stjórnun nýsköpunar – NÝTT
Viðskiptafræði
Markaðsfræði
Mannauðsstjórnun og vinnusálfræði
Fjármál fyrirtækja
Upplýsingastjórnun
Reikningshald og endurskoðun

Frekari upplýsingar eru á: ru.is.
Opið er fyrir umsóknir í meistaranám við HR til 30. apríl.
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HÆFNI STJÓRNENDA
SKIPTIR SÍFELLT
MEIRA MÁLI
Við báðum Magnús Pálsson forstöðumann MBA námsins
í Háskóla Íslands að segja okkur frá ástæðum þess að nemendur stunda MBA nám í Háskóla Íslands.
„Það er í raun eins og langhlaup að ná tökum á stjórnendahlutverkinu. Stjórnendur skipta oftar um störf en áður og eru jafnvel í
ólíkum hlutverkum frá einu starfi til annars. Kröfur til þeirra breytast
hratt og aðlögun er lykilatriði. Eitt „ævistarf“ er farið að tilheyra liðinni
tíð.“ segir Magnús.

Við spurðum Magnús um áherslurnar í náminu

„Segja má að stjórnendanám, eins og MBA-nám, bjóði upp á tækifæri
til að staldra við, og sé nokkurs konar vinnubúðir fyrir stjórnendur
og sérfræðinga til að stilla strengina að nýju. Sumir nemendanna hafa
lýst náminu sem sjálfsendurnýjun og að þeir hafi byggt ofan á fyrri
reynslu, kynnst því nýjasta í fræðunum, fengið tækifæri til að takast
á við ýmsar innri sem ytri áskoranir og skrifað nýja kafla í handrit
þeirra sem stjórnendur. Öll námskeiðin miða kerfisbundið að því
að styrkja persónulega hæfni nemenda m.a með notkun raundæma
(e. case studies) og markvissri þjálfun eins og í stjórnun starfsframa,
samskiptum, hópavinnu og við lausn vandamála“.

Við báðum Magnús að draga saman í stuttu máli
upplýsingar um námskeiðin sem kennd eru

„Í fyrsta lagi er leiðtogafærni krufin inn að beini. Rauði þráðurinn í
námskeiðum á því sviði er að þjálfa nemendur í að takast á við ný og

krefjandi verkefni, bregðast við því óvænta, samningafærni og leiða
ólíkt fólk í átt að settu marki.
Í öðru lagi eru námskeið um rekstur og fjármál sem þjálfa nemendur í að setja fram, túlka og bregðast við ýmsum rekstrar- og
fjárhagsupplýsingum.
Í þriðja lagi eru námskeið sem við getum kallað vaxtartækifæri
framtíðarinnar. Þau snúa sérstaklega að tækifærum framtíðarinnar
og alþjóðamarkaði; þ.e. stefnumótun, alþjóðlegri stjórnun, markaðsmálum og frumkvöðlafræðum þar sem stöðugreining, áætlanagerð
og gerð viðskiptalíkana er í fyrirrúmi“.

Loks spurðum við Magnús um það hvernig viðskiptalífið hagnýtir þekkinguna sem verður til í
háskólasamfélaginu

„Stöðugt eru að koma fram ný sjónarmið í akademíunni sem eiga erindi
við viðskiptalífið og að setjast á skólabekk að nýju er reynsla sem um
munar. Hæfni stjórnenda skiptir æ meira máli. Tengslanetið stækkar
og kennarar og samnemendur miðla mikilvægri reynslu úr ólíkum
áttum. Við einbeinum okkur að hagnýtri þekkingu sem breiðist fljótt
út eftir hvern kennsludag. Þannig fær þekkingin ný heimili ef svo má
segja. Náminu lýkur svo með gerð lokaverkefnis og velja nemendur
efni þess sjálfir, ýmist af eigin áhugasviði eða úr eigin starfsumhverfi.

SVEIGJANLEGT
NÁM VIÐ HÁSKÓLANN Á AKUREYRI
Með stofnun Háskólans á Akureyri 1987 var stigið stórt skref til
að bæta aðgengi að háskólamenntun á Íslandi. Margir Íslendingar
áttu þess ekki kost að stunda háskólanám í sinni heimabyggð en árið
1998 hóf HA að nýta fjarfundatækni til að bjóða nám í hjúkrunarfræði á Ísafirði. 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 námsefni
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 að 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 umræðuog 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. Þróunin heldur sífellt áfram og á síðasta ári komu fyrstu nærverurnar til
HA en það eru vélmenni sem gera fjarnemum kleift að stýra tækinu
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„Nám við Háskólann á Akureyri veitir ákveðinn
sveigjanleika en er krefjandi á sama tíma. Á
mínum háskólaárum ferðaðist ég mikið og varð
móðir. Með mikilli skipulagningu og góðum
samskiptum var þetta möguleiki og veitti mér
góðan undirbúning fyrir meistaranám mitt.“

„Háskólinn á Akureyri bjó mig vel undir
krefjandi framhaldsnám erlendis, í University of Edinburgh Business School.
Stærð háskólans auðveldar samskipti
við kennara verulega án þess að koma
niður á yfirgripsmiklu námsframboði.“

Lísbet Hannesdóttir
Ráðningar Capacent

Andri Dan Traustason
Viðskiptafræðingur og starfsmaður
Tesco Bank í Edinborg
sjálft inn í tíma, taka þátt í umræðum og fara síðan með hópnum
sínum í mötuneytið. Með nærverunni gerir Auðbjörg Björnsdóttir,
forstöðumaður kennslumiðstöðvar, sér vonir um að fjarnemar fái
meira rými og betri tengsl og verði sýnilegri öðrum nemendum og
kennurum við HA. „Einnig sjáum við fyrir okkur að fjarnemar eigi
auðveldara með að eiga í betri samskiptum við staðarnema, þeir
geta tekið virkari þátt í umræðum, farið með þeim inn í matsal eða
einfaldlega gripið orðið með einfaldari hætti,“ segir Auðbjörg.
Fyrsta vélmennið fékk nafnið Krista en það var fyrsta vélmennið
af sinni gerð sem keypt hefur verið fyrir skóla á Íslandi. Gera má
ráð fyrir að slík tæki muni nýtast til margskonar samskipta þar sem
nærvera skiptir höfuðmáli og þar sem hjálplegt er að geta fært sig
úr stað. Nú þegar hafa þrjár nærverur til viðbótar tekið sér búsetu
í Háskólanum á Akureyri en þær eru auk Kristu, Marvin, Sæborg
og Auður Ársól.
Vélmenning eru öll búin tveimur myndavélum og fjórum
hljóðnemum og getur ekið á allt að þriggja km hraða. Stýrikerfið er
ennfremur einfalt í notkun og notendavænt og notandi getur skráð
sig inn í vélmennin í gegnum tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma. Með
þessari nýjung verða fjarnemar sýnilegri og taka pláss.
„Notkun nærveranna hefur farið fram úr okkar björtustu vonum“,
segir Auðbjörg ennfremur og bætir við að kennslumiðstöð hafi átt von
á því að þurfa að kynna möguleikana með vélmennunum rækilega
en svo sé heldur betur ekki: „Við höfum vart undan að skrá notkun
vélmennanna, nýtingin er alger“.

FSLÍ 90 ÁRA: BARÁTTUMÁLIN ALLT FRÁ
EINKENNISFATNAÐI TIL KJARABÓTA
FSLÍ, Félag starfsmanna Landsbankans á Íslands, varð 90 ára
þann 7. mars. Í tilefni af stórafmælinu fengum við Helgu Jónsdóttur
og Ara Skúlason til að stikla á stóru í starfsemi félagsins en þau eru
fyrrverandi og núverandi formenn þess.

Hefur starfað með FSLÍ í 30 ár

meiri skyldur, en að sama skapi fá að ráða meiru um margt sem að
rekstrinum snýr. FSLÍ er einnig með öflugt nefndakerfi þar sem
nefndirnar sjá um ákveðna málaflokka, t.d. seljanefnd sem sér um
orlofshúsin, íþróttanefnd sem sér um íþróttastarf, skemmtinefnd
sem sér um ýmsar skemmtanir o.s.frv. Við rekum skrifstofu, sjáum

Helga Jónsdóttir, tók fyrst þátt í störfum FSLÍ fyrir 30 árum. „Margt
hefur breyst á þessum árum, ég nefni tölvuvæðinguna og breytingar
á útibúaneti sem dæmi. Á mínum upphafsárum fór mikill tími í
innleiðingu einkennisfatnaðar sem nú hefur verið aflagður. Samrunar
við Samvinnubankann og Sparisjóðinn í Keflavík, og síðar sparisjóði
Vestmannaeyja og Norðurlands eru eftirminnilegir. Baráttumálin
á fyrstu árum félagsins snerust um að fá mötuneyti, hætta vinnu á
laugardögum, fá vinnusloppa og margt fleira skemmtilegt. Það var
framsýnt fólk í bankanum sem keypti landið í Selvík og voru fyrstu
húsin byggð þar árið 1967. Þeim húsum var skipt út og núverandi
hús byggð í staðinn á árunum 1995-1996,“ segir Helga.

Starf FSLÍ afar fjölbreytt

„Starf FLSÍ er í rauninni tvíþætt,“ að sögn Ara. „Annars vegar erum
við starfsmannafélag sem hefur þann tilgang að gæta hagsmuna
starfsmanna í öllu sem snýr að starfinu og vinnustaðnum. Þar eru
orlofshúsin mikilvægur hluti en Landsbankinn er með meira úrval
og meiri fjölda orlofshúsa en mörg fyrirtæki og stéttarfélög. Síðastliðið ár hefur FSLÍ t.d. unnið að nýju samkomulagi við bankann
um rekstur orlofshúsanna þar sem FSLÍ mun væntanlega taka á sig
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um að greiða út samgöngu-, íþrótta- og
tómstundastyrki fyrir bankann og fleira.
Þá er FSLÍ einnig með námssjóð, sem er
rekinn í góðri samvinnu við bankann, og
einnig sérstakan sjúkrasjóð. Margt fleira
mætti nefna eins og t.d. mjög öflugan
gönguhóp.
Hins vegar er FSLÍ hluti af Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja
(SSF) og sem stærsta aðildarfyrirtækið
í samtökunum höfum við töluvert að
segja og tökum þátt í að móta starfið.
Trúnaðarmenn á vinnustað eru t.d.
kosnir af félagsmönnum FSLÍ og starfa
þannig séð bæði í umboði félagsins og
SSF. Á vettvangi SSF tökum við þátt í
öllu starfi í kringum kjarasamninga og
réttindi á vinnumarkaði. Á vettvangi
SSF er rekinn öflugur styrktarsjóður
þar sem félagsmenn FSLÍ eiga rétt á
margs konar styrkjum vegna útlagðs
kostnaðar,“ segir Ari.

Helga Jónsdóttir, fyrrverandi formaður FSLÍ, og Ari Skúlason, núverandi formaður.

Uppsagnir erfiðastar

Margir áfangasigrar í áranna rás

„Það er ákaflega gaman þegar áfangar sem stefnt er að nást. Þar má
t.d. nefna árangur í kjarasamningum sem hefur verið nokkuð góður,
t.d. munu laun okkar hækka um 5% þann 1. maí nk. Þá er einnig
skemmtilegt að taka í notkun ný orlofshús eins og við gerðum t.d.
á Akureyri og Egilsstöðum í fyrra. Auðvitað misstum við önnur á
móti en þau voru yfirleitt ekki vel nýtt og þörfnuðust mikils og
kostnaðarsams viðhalds,“ segir Ari.
Helga bendir á marga áfangasigra í áranna rás, eins og t.d. nýtt
samkomulag um Námssjóð starfsmanna Landsbankans sem var gert
við nýja bankann eftir hrunið. Hún tók stolt við íbúð í Kaupmannahöfn á árshátíðinni árið 2008 en sú íbúð hvarf í hruninu. Heitu
pottarnir í Selvík voru merkur áfangi og einnig ný hús í Selvík og
t.d. á Akureyri og íbúðum í Reykjavík hafi verið vel tekið.
„Sem varaformaður SSF um árabil sat ég jafnframt í samninganefnd
og þar eru einna eftirminnilegastir áfangar í fæðingarorlofsmálum og
lífeyrismálum. Það eru forréttindi að hafa tekið þátt í starfi stéttarfélagsins og getað lagt hönd á plóg! Barátta fyrri kynslóða skilar sér í
ýmsum réttindum sem okkur þykja sjálfsögð í dag, sbr. mötuneyti,
lífeyrissjóður, styttri vinnutími, styrktarsjóður, menntunarsjóður,
frí á aðfangadag og orlofsdagar, svo dæmi séu nefnd,“ segir Helga.

Dró úr baráttugleðinni í hruninu

Ari segir að mestu breytingarnar hafi orðið í tengslum við hrunið
á árunum 2008-2009. „Allt í kringum bankakerfið var mjög erfitt
á þeim árum, sérstaklega fyrir það starfsfólk sem vann í framlínu.
Frá því að ég byrjaði að starfa innan FSLÍ fyrir u.þ.b. fimm árum
hefur ástandið verið nokkuð stöðugt. Við höfum á þessum tíma
upplifað stöðuga fækkun starfa hjá okkur, bæði með venjulegri
fækkun vegna breytinga og hagræðingar og síðan með útvistun.
Kannski má segja að á árunum frá hruni hafi ríkt stöðugur kvíði eða
ótti hjá starfsmönnum vegna hugsanlegra breytinga. Gagnrýnin á
bankakerfið utan frá hefur ekki minnkað að ráði og starfsmenn heyra
stöðugt tal um að störfum innan Landsbankans og bankakerfisins
muni fækka mikið á næstu árum. Kannski hefur þessi staða í för
með sér að fólk er ekki eins baráttuglatt varðandi kjör og réttindi
og áður var,“ segir Ari.
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Ari bætir við að erfiðustu málin hafi tengst uppsögnum. „Bæði
stórum uppsögnum í tengslum við skipulagsbreytingar, en einnig
þeim sem minni eru. Af hálfu FSLÍ leggjum við mikla áherslu
á að styðja við félagsmenn okkar við slíkar aðstæður, t.d. með
viðveru í uppsagnarviðtölum ef starfsmenn óska eftir slíku. Slík
þátttaka lendir yfirleitt á trúnaðarmönnum á viðkomandi stað eða
formanni og stjórnarmönnum FSLÍ. Þá er ósanngjörn og óvægin
umræða um bankann og vinnustaðinn okkur erfið, eins og öllum
starfsmönnum,“ segir Ari.
Helga tekur undir með Ara að uppsagnir starfsmanna séu það
erfiðasta sem stjórn FSLÍ fæst við og nefnir önnur tengd mál, eins
og sölu útibúa og flutning verkefna úr bankanum. „Hrunárið 2008
og öll þau mál sem fylgdu í kjölfarið voru okkur öllum erfið, enda
óvissan mikil og starfsöryggi lítið. Reyndar tók ég eldskírn mína í
þeim málum þegar bankinn sagði um 63 starfsmönnum upp árið
1993 í kjölfar ríkisaðstoðar. Á þeim tíma datt okkur ekki í hug að
það mætti segja starfsmönnum upp störfum nema fyrir brot í starfi.
Starfið með trúnaðarmönnum skipar stóran sess í starfi félagsins. Að
gæta hagsmuna félagsmanna í starfs- og kjaramálum, efla þekkingu
félagsmanna á bankamálum, auka samstarf milli starfsmanna innbyrðis og einnig á milli þeirra og stjórnar bankans og jafna deilur,
eru einnig mikilvægir liðir í starfi félagsins“ segir Helga.

Settu upp heilu revíurnar

„Margar af mínum skemmtilegustu minningum í FSLÍ eru í tengslum
við kynningar á FSLÍ og heimsóknir á vinnustaði. Árshátíðir fyrri
ára eru einnig eftirminnilegar þegar settar voru upp heilu revíurnar
og þátttakendur voru leikarar, söngvarar og dansarar Landsbankans!
Stórafmæli FSLÍ eru líka eftirminnileg t.d. 60, 70 og 80 ára afmælið.
Á 70 ára afmælinu settum við upp sýningar í öllum útibúum - Hin
hliðin á bankamanninum - og sýndum handverk, myndlist og
ýmislegt fleira. Ég er stoltur starfsmaður Landsbankans með L í
hjartastað og vona að ég hafi lagt mitt af mörkum í þágu bankans
og starfsmanna! Bankinn er starfsfólkið og saga FSLÍ og bankans
er samofin og hagur beggja að við göngum samstíga fram veginn!“
segir Helga að lokum.

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.
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