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ÚTDRÁTTUR 

Skiptir fjölbreytnin máli? Stjórnarhættir fyrirtækja hafa verið mjög í umræðunni undanfarin misseri. 
Auknar kröfur um að fyrirtæki og félög ástundi góða stjórnarhætti eru sífellt háværari og 
vitundarvakning hefur verið í viðskiptalífinu þar um enda liggja hagsmunir flestra í þá átt. 
Stjórnarhættir eru ástundaðir af fólki, stjórnarmönnum og stjórnendum fyrirtækja og því er  
áhugavert að skoða hópinn, einstaklingana í hópnum og samsetningu hans þegar rýna á í 
stjórnarhættina. Getur samsetning hópsins skipt máli?  

INNGANGUR 

Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með þeim félögum sem það veitir starfsleyfi, sem og það setur kröfur 
um, metur og prófar hæfi stjórnarmanna þessara félaga. Umfjöllunarefni þessarar greinar snýr að 
félögum og fyrirtækjum sem falla undir starfsleyfi og eftirlit af hálfu Fjármálaeftirlitsins.  

Stjórnarhættir fyrirtækja hafa verið töluvert til umfjöllunar síðustu misseri eftir hræringar í 
efnahagslífi undangenginna ára. Rannsóknamiðstöð um stjórnarhætti var sett á laggirnar árið 2010 
og hafa hún, Viðskiptaráð Íslands, NasdaqOMX Iceland hf. og Samtök atvinnulífsins tekið höndum 
saman og gefa fyrirtækjum kost á formlegu mati á stjórnarháttum sínum. Til grundvallar mati þessu 
er ritið Stjórnarhættir fyrirtækja en 4. útgáfa þess kom út í mars 2012 en fyrst voru þær gefnar út 
2004. KPMG gaf út Handbók stjórnarmanna árið 2010 og töluvert hefur verið um fundi og ráðstefnur 
sem fjalla um þetta efni.  

Til að gera stjórnir almennt hæfari og betur til þess fallnar að sinna verkefnum sínum, ábyrgð 
og skyldum þarf að tryggja nægilega og viðeigandi þekkingu innan stjórnarinnar. Einsleit stjórn getur 
verið hæf á þröngu sviði meðan stjórn með fjölbreytta flóru þekkingar er líklegri til að geta tekist á við 
fjölbreyttari verkefni. Talað er um að nauðsynlegt sé að auka fjölbreytni í stjórnum og þá gjarnan 
undir þeim merkjum að nauðsynlegt sé að fá inn fleiri konur. En fjölbreytnin þarf að vera meiri, hún 
ætti ekki bara liggja í kynjajöfnuði heldur líka hvað varðar aldur, menntun og starfsreynslu og öðrum 
styrkleikum stjórnarmanna. Áherslan ætti að liggja í því hvernig stjórn við viljum mynda og út frá því 
hvernig stjórnarmönnum leitað er að. 

Stjórnarmaðurinn er órjúfanlegur hluti af stjórnarháttum. Um hann er sérstaklega fjallað í 
lögum og leiðbeiningum sem fjalla um stjórnarhætti. Við skoðun á flóru íslenskra stjórnarmanna 
kemur í ljós að hún er fremur snauð. Ekki endilega slæm en einsleit. Samkvæmt könnun KPMG eru 
flestir stjórnarmenn á Íslandi karlmenn á sextugsaldri með sambærilegan bakgrunn. Þessi staðreynd 
vakti áhuga minn og ég sá í hendi minni að þarna gætu legið fjölmörg tækifæri.  

Við undirbúning og vinnslu greinarinnar voru lögð til grundvallar lög, reglur og leiðeiningar 
sem til eru og eru í gildi hér á landi um stjórnarhætti fyrirtækja sem og OECD Principles of Corporate 
Governance (2004) sem hafa öðlast gildi sem viðmiðunar reglur jafnt í OECD ríkjum sem ríkjum utan 
OECD við setningu laga og reglna um stjórnarhætti. Að auki var rætt við 5 aðila sem þekkja vel til 
þessara mála, út frá ákveðnum umræðuþráðum og þeirra álit fengið. 

STJÓRNARRAMMINN 

OECD Principles of Corporate Governance voru fyrst gefin út 1998 í kjölfar fundarhalda 
ráðherranefndar OECD. Í formála að endurskoðaðari útgáfu frá 2004 segir meðal annars að frá því að 
þessar reglur voru gefnar fyrst út árið 1998 hafi þær orðið að viðmiði meðal stjórnvalda, fjárfesta, 
félaga og annarra hagsmunaaðila um heim allan. Þar segir einnig að stjórnvöld séu betur meðvituð 
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um áhrif góðra stjórnarhátta á stöðugleika á fjármálamörkuðum, fjárfestingar og hagvöxt. Einnig hafi 
fyrirtæki öðlast meiri skilning á því hvernig góðir stjórnarhættir geta haft áhrif á þeirra eigin 
samkeppnisstöðu. (OECD, e.d., bls 3) 

Það er stjórn félags sem ber meginábyrgð á rekstri fyrirtækis þar sem hún fer með æðsta vald 
þess á milli hluthafafunda (Viðskiptaráð, 2012. Bls. 8). Á Íslandi eru það lög nr. 2/1995 um hlutafélög 
og lög nr 161/2002 um fjármálafyrirtæki sem setja ákveðinn og skýran ramma um stjórnir 
eftirlitsskyldra félaga. Kveðið er á um það í lögum um fjármálafyrirtæki að þeim beri að fara eftir 
viðurkenndum leiðbeiningum. Viðskiptaráð Íslands, NasdaqOMX Iceland hf. og Samtök atvinnulífsins 
hafa hafa gefið út ritið Stjórnarhættir fyrirtækja sem inniheldur leiðbeiningar um stjórnarhætti. Þessir 
sömu aðilar auk Rannsóknarmiðstövar um stjórnarhætti hafa tekið höndum saman í þeim tilgangi að 
gefa öllum fyrirtækjum kost á að undirgangast formlegt mat á starfsháttum stjórnar og stjórnenda. 
Ofangreind lög auk leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja setja saman ramman sem stjórnum ber 
að fara eftir.  

Úttekt á stjórnarháttum fyrirtækja byggir á fimm meginþáttum en þeir eru; hlutverk stjórnar; 
verkefni stjórnar; skipulag stjórnar, starfshættir stjórnar; og stjórnarmenn (Háskóli Íslands, e.d.). Eins 
og sjá má á mynd 1 þá eru stjórnarmenn sérstakur þáttur í úttekt Rannsóknarmiðstövar um 
stjórnarhætti. Það má því draga þá ályktun að stjórnarmaðurinn sjálfur sé áhættuþáttur og það beri 
að gefa honum sérstakan gaum. 

 
Mynd 1: Fimm viðmiðunarþættir við mat á stjórnarháttum. (Háskóli Íslands, e.d.) 

Þegar stjórnarmaður tekur sæti í stjórn þá hvílir á honum sú skylda að ganga jafnt erinda allra 
eigenda félagsins en ekki eingöngu þeirra sem veittu honum brautargengi í stjórnina. Honum ber að 
vinna að framgangi félagsins með framtíðarhagsmuni að leiðarljósi og þannig ætti hagur allra eigenda 
að vera jafnt tryggður (Stjórnarhættir fyrirtækja, 2012). Ef stjórnarmaður tekur hagsmuni eigandans 
sem fól honum stjórnarsætið, fram yfir heildarhagsmuni félagsins getur myndast ójafnvægi og 
hagsmunir annarra eigenda geta orðið undir. Sú skylda sem hvílir á stjórnarmanninum að huga ávallt 
að framgangi félagsins með framtíðarhagsmuni þess í huga ætti líka að tryggja hag lítilla hluthafa sem 
ekki geta sjálfir skipað fulltrúa í stjórn. 

Hinn íslenski stjórnarmaður 

Samkvæmt könnun sem KPMG gerði meðal stjórnarmanna sumarið 2011 kom í ljós að hinn íslenski 
stjórnarmaður er karl á sextugsaldri, viðskiptafræðimenntaður og hefur lokið framhaldsnámi í 
háskóla. Hann ver á bilinu 5 - 10 klst. í stjórnarstörf á mánuði og fær greitt 50.000 - 150.000 kr fyrir. 
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Hann nýtir sér Handbók stjórnarmanna og Leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja, situr í einni 
stjórn í dag og hefur verið þar í eitt ár en hefur setið í 10 eða fleiri stjórnum á ferli sínum. Hann telur 
sig þekkja lagalega ábyrgð sína, hann er framkvæmdastjóri eða forstjóri að aðalstarfi og hann telst 
vera óháður stjórnarmaður (KPMG, e.d.). 

Eftirlitsskyldum fyrirtækjum er skipt í tvo flokka í könnun KPMG en fjallað er sérstaklega um 
stjórnarmenn fjármálafyrirtækis og vátryggingafélags annarsvegar og lífeyrissjóðs hinsvegar. Þessi 
fyrirtæki falla undir þá skilgreiningu að vera eftirlitsskyld samkvæmt Fjármálaeftirlitinu. Þegar þessi 
fyriræki eru dregin sérstaklega út í könnuninni breytast niðurstöður ekki mikið nema að því leiti að 
stjórnarmaður fjármálafyrirtækis og vátryggingafélags ver ívið meiri tíma í stjórnarstörf á mánuði eða 
11 – 15 klst og situr í tveimur stjórnum í dag.  

Í könnun KPMG kemur í ljós að kynjahlutfall stjórnarmanna er 75% karlar og 25% konur. 
Nýliðun virðist vera nokkuð konum í hag þar sem kynjahlutfall þeirra sem setið hafa 1 – 2 ár í stjórn er 
62% karlar og 38% konur. Almennt eru konur með meiri menntun en karlar en 88% kvenna er með 
háskólamenntun eða framhaldsmenntun úr háskóla á móti 77% karla (KPMG, e.d.). 

HÆFISKRÖFUR OG HÆFISMAT  

Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með þeim félögum sem það veitir starfsleyfi sem og setur kröfur um, 
metur og prófar hæfi stjórnarmanna þessara félaga (Fjármálaeftirlitið, e.d.). Stjórnarmenn þessara 
félaga þurfa meðal annars að uppfylla kröfur um hæfi hvað varðar menntun og starfsreynslu, sem og 
fjárhaglsegt sjálfstæði. Standist þeir það eru þeir samþykktir af Fjármálaeftirlitinu sem stjórnarmenn í 
tilteknu félagi. Í framhaldi af því geta þeir verið kallaðir inn i svokallað hæfismat hjá Fjármálaeftirlitinu 
þar sem þeir þurfa að þreyta munnlegt próf sem spannar allt sem kemur að laga og regluumhverfi 
þess fyrirtækis sem þeir sitja í stjórn í, auk þess sem þeir þurfa að þekkja vel til þeirrar 
starfsgreinarinnar (Fjármálaeftirlitið, e.d.). Þessi próf eru viðamikil og hefur verið þónokkuð um fall í 
þeim eftir að þau voru tekin upp. Ætla má að einhverjir hafi horfið frá því að bjóða sig fram til 
stjórnarsetu vegna þessa, þar sem þeir mögulega eiga það á hættu að standast ekki hæfnisprófin. 
Einnig getur verið að einhverjum finnist fyrirhöfnin og áhættan ekki þess virði miðað við þau laun 
sem greidd eru til stjórnarmanna auk þeirrar ábyrgðar sem starfinu fylgir. 

Eins og málum er háttað í dag er ekki boðið uppá að þreyta þetta próf áður en til stjórnarsetu 
kemur. Það má velta því fyrir sér hvort sú staðreynd þrengi þann hóp sem býður sig fram til 
stjórnarstarfa? Hugsanlega rýrir þetta líka möguleika manna á því að geta komist í stjórnir 
eftirlitsskyldra félaga þar sem þeir sem leita stjórnamanna leita mögulega frekar til þeirra sem þegar 
hafa farið í gegnum þetta mat og staðist það. Það er tímafrekt og getur verið kostnaðarsamt að ráða 
inn stjórnarmann sem síðar meir reynist ekki hæfur þannig að það þurfi að skipta út á ný.  

Þar sem kröfur til stjórnarmanna í eftirlitsskyldum félögum hafa verið hertar mjög á síðari 
árum og lagaramminn getur talist flókinn og krefjandi þá hefur verið horft töluvert til löglærðra aðila 
til að sinna þessum hlutverkum. Í sjálfu sér er það gott mál en gæta verður að því að hinn íslenski 
stjórnarmaður færist ekki úr því að vera miðaldra karlmaður með viðskiptafræðimenntun yfir í að 
vera ung löglærð kona. Þá erum við komin með annarskonar einsleitni þótt vissulega væri það 
breyting. 

Að mínu mati mætti breyta fyrirkomulaginu varðandi hæfismat á þann hátt að þeim sem 
hyggja á frama í stjórnarmennsku í eftirlitsskyldu félagi gefist kostur á að gangast undir hæfismat 
áður en þeir sækjast eftir stjórnarsetu. Á þann hátt eru þeir sjálfir vissir um að þeir standist kröfur um 
hæfi og þeir sem sjá um valið eru vissir um að nýji stjórnarmaðurinn sé hæfur. Við þetta sparast tími 
og fjármunir auk þess sem frekar væri þá hægt að beina sjónum að öðru þáttum eins og því hvernig 
stjórnarmaðurinn fellur að öðru leiti að þeirri stjórn sem fyrir er, hvernig hann bætir upp hópinn með 
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viðbótar þekkingu og kostum. Ég tel að á þennan hátt mundi leitni eftir ákveðinni menntun minnka 
og líkur á aukinni fjölbreytni í stjórnarmannaflórunni. Samhliða þessu mætti hugsanlega bjóða upp á 
undirbúnings- og endurmenntunarnámskeið fyrir þá sem vilja rifja upp og skerpa á þekkingu sinni til 
að geta betur sinnt störfum stjórnarmannsins. 

Það má velta því fyrir sér hvaða önnur áhrif svona breytingar hefðu. Til dæmis má hugsa sér 
að eins og fyrirkomulagið er í dag þá geta allir þeir sem áhuga hafa á stjórnarsetu boðið sig fram og 
hugsanlega komist inn í stjórn, jafnvel staðist fyrsta hæfismatið, það er menntun og reynsla til að 
uppfylla skilyrði laga. Svo þegar kemur að prófinu sjálfu sem Fjármálaeftirlitið kallar stjórnarmenn í þá 
standast þeir ekki kröfur. Þá er búið að verja tíma og fjármunum í óhæfan stjórnarmann og byrja þarf 
leikinn upp á nýtt að velja stjórnarmann sem líkur eru á að standist hæfi. Eðlilega er leitað í hóp 
þeirra sem þegar hafa staðist slíka prófun. Ef fyrirkomulaginu er breytt þannig að hægt sé að gangast 
undir mat og próf óháð því að vera þegar í stjórn þá má segja að búið sé að sortera þá frá sem ekki 
standast kröfur og hópurinn sem eftir stendur sé hæfur. 

Það gæti verið fróðlegt að gera könnun á meðal þeirra sem hyggja á frama í stjórnamennsku 
hvort þeir telji að það dragi úr áhuga þeirra á að sækjast eftir því að verða stjórnarmenn í 
eftirlitsskyldum fyrirtækjum við núverandi fyrirkomulag, þ.e. fyrst þarftu að komast í stjórn, síðan er 
gert hæfismat og svo áttu von á því að vera kallaður í munnlegt hæfismat og hugsanlega að standast 
ekki prófið. Getur verið að þetta fyrirkomulag dragi úr framboði hæfra einstaklinga þar sem þeir 
hugsanlega telja þetta ekki fyrirhafnarinnar virði. 

Nefna má sem dæmi að á sviði verkefnastjórnunar gefst fólki kostur á að gangast undir 
alþjóðlega vottun sem verkefnastjórar. Stigin eru fjögur, D, C, B og A og hvert stig stendur fyrir 
ákveðna þekkingu, reynslu og hæfi þar sem D er fyrir þá sem minnsta reynslu hafa en standast 
ákveðnar kröfur þekkingar á meðan A vottar framúrskarandi þekkingu og mikla reynslu meðal annars 
af stýringu umfangsmikilla verkefna og verkefnastofna/verkefnaskráa (Verkefnastjórnunarfélag 
Íslands (e.d.).  Það gæti verið athugandi hvort ekki mætti fara svipaða leið með stjórnarmenn, það er 
að þeim gefist kostur á að undirgangast vottun í stjórnarháttum sem þá gefur mynd af þekkingu 
þeirra og reynslu á því sviði. Þannig myndi reynsla og menntun gefa stjórnarmanninum vægi og þetta 
gæti líka auðveldað þeim leikinn sem sjá um val á stjórnarmönnum.  

Af hverju sér Fjármálaeftirlitið um mat á hæfi stjórnarmanna? 

Það má velta fyrir sér af hverju Fjármálaeftirlitið sjálft sjái um hæfismat stjórnarmanna sem og prófun 
þeirra. Það er eðlilegt að Fjármálaeftirlitið setji kröfurnar og viðmiðin sem þarf að standast og fara 
eftir en það er kannski ekki eins eðlilegt að prófin sjálf og úrvinnsla þeirra fari fram á þeim 
vígstöðvum. Skoða ætti þann möguleika að  háskólasamfélagið tæki að sér þá vinnu enda eru þar 
sérfræðingar á því sviði, bæði í prófunum og úrvinnslu þeirra. Það hlýtur að fara gríðarlega mikill tími 
í undirbúning, framkvæmd og úrvinnslu slíkra prófana og ætla mætti að tíma Fjármálaeftirlitsins væri 
betur varið í annað enda hlutverk þess stórt og mikilvægt.  

Ennfremur má velta því fyrir sér hvort eðlilegt sé að eftirlitsstofnun samþykki inn 
stjórnarmenn en eigi síðan í framhaldi að hafa eftirlit með starfsháttum þeirra. Gæti það mögulega 
dregið úr krafti eftirlitsins við að gera athugasemdir varðandi hæfi stjórnarmanna sem það sjálft 
samþykkti sem hæfa? Að mínu mati gæti það styrkt eftirlitsþáttinn og jafnframt eflt Fjármálaeftirlitið 
á öðrum sviðum ef hæfismat og prófun stjórnarmanna flyttist á aðrar hendur, til dæmis inn í 
háskólasamfélagið. Engu að síður væri það Fjármálaeftirlitið ásamt viðeigandi yfirvöldum sem settu 
fram kröfur um prófanir og hæfi stjórnarmanna. 

Meðal hlutverka Rannsóknarmiðstöðvar um stjórnarhætti er að stunda rannsóknir á 
stjórnarháttum, vera bakland kennslu á sviðinu, byggja upp og efla tengls og samstarf við innlenda 
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sem erlenda aðila ásamt fleiru (Háskóli Íslands, e.d.). Í fljótu bragði þætti mér ekki óeðlilegt að þessi 
vettvangur myndi einnig koma að hæfismati og prófunum á verðandi stjórnarmönnum og gæti í 
tengslum við það boðið uppá undirbúningsnámskeið og kennslu í stjórnarháttum. Það gæti fallið vel 
að öðrum hlutverkum miðstöðvarinnar. Einnig gæti ég alveg séð fyrir mér að fleiri en einn háskóli 
byði upp á námskeið og fræðslu í þessum fræðum, líkt og gerist í öðrum faggreinum. 

FJÖLBREYTNI Í STJÓRNUM 

Stjórnarmenn eru ekki einungis til að uppfylla kröfur sem lög og regluverk gera til félaga, 
stjórnarmenn gegna hlutverki í stærra samhengi.  Í ritinu Stjórnarhættir fyrirtækja segir meðan 
annars: „Frumskilyrði þess að stjórnin starfi vel og skili góðum árangri er að hún sé skipuð 
einstaklingum sem bæta hvern annan upp með mismunandi þekkingu, hæfileikum og færni“ 
(Viðskiptaráð Íslands, 2012). 

Það er áhugavert að skoða hvað rúmast innan laga og reglurammans sem gilda um stjórnir, 
þ.e. með tilliti til stjórnarmanna. Það er ljóst að bæði kyn rúmast innan rammans og gerð er krafa um 
að hvort kyn eigi að minnsta kosti 40% stjórnarsæta (63. gr l. nr. 2/1995). Ekki er kveðið á um 
ákveðna eða sérstaka menntun en þó er talað um að stjórnarmenn og framkvæmdastjórar skuli hafa 
lokið háskólaprófi sem nýtist í starfi. Fjármálaeftirlitið getur veitt undanþágu frá menntun á grundvelli 
reynslu og þekkingar viðkomandi (52. gr. laga nr. 161/2002). Það má því draga þá ályktun að það sé 
enginn sérstakur hvati til þess að stjórnir séu eingöngu skipaðar af miðaldra viðskiptafræðingum sem 
setið hafa í tíu stjórnum. Ramminn gefur svigrúm fyrir fjölbreytni í stjórnum, ekki eingöngu út frá kyni 
heldur líka menntun og reynslu viðkomandi stjórnarmanns.  Fjölbreytni getur þýtt margt svo sem vítt 
aldursbil, kyn og kynþættir, mismunandi reynsluheimar, menntun af ýmsum stigum og toga.  

Hvernig má ná saman stjórn sem er dýnamísk og nýtist fyrirtæki/félagi til framdráttar en er 
ekki eingöngu til að uppfylla skilyrði laga?  

Samsetning stjórna 

Það eru hluthafar og eigendur félaga sem velja stjórnarmenn. Það er misjafnt hvað stjórnarmenn 
þurfa að vera margir en lágmarkið er þó þrír stjórnarmenn og jafnmargir varamenn í eftirlitsskyldum 
félögum en í ákveðnum tegundum fjármálafyrirtækja eru gerðar kröfur um að lágmarki 5 
stjórnarmenn og jafn marga varamenn. Það eru því 6 til 10 stjórnarmenn sem ráða þarf inn í hvert 
félag en geta líka verið fleiri.  

Það getur verið áhugavert að skoða hvernig má fá fram afar mismundandi dýnamík í stjórnum 
eftir samsetningu stjórnarmanna hópsins. Það gæti verið gott fyrir þá sem hafa með val á 
stjórnarmönnum að gera að spyrja sig nokkurra spurninga í upphafi: Hvað á að fá út úr þessari stjórn? 
Hvert á hlutverk stjórnarinnar að vera? Á hún að vera skapandi eða íhaldssöm? Þegar niðurstaða er 
fengin í það má fara að skoða hvernig stjórnarmenn eru til staðar og hvernig stjórnarmenn á að velja 
inn? Hvernig er hópurinn? 

Ef við skoðum litafræðina þá eru frumlitirnir þrír, blár, rauður og gulur . Þessir litir eru 
einstakir og ekki hægt að blanda þá úr örðum litum en úr þessum þremur litum eru búnir til allir litir 
veraldar. Útkoman ræðst af þeim litum sem blandað er saman, í hvaða magni og þéttleika þeirra. Ef 
frumlitirnir eru tengdir við ákveðna þætti, t.d. hugvit, siðvit og verkvit þá má sjá fyrir sér að hver 
litablanda búi til ákveðna blöndu af eiginleikum.  
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Mynd 2: Litahringur Ittens. Hér hafa frumlitirnir þrír verið nefndir hugvit, siðvit og verkvit. Tilgangurinn er að 
gefa hugmynd af því hvernig mismunandi blöndur geta gefið mismunandi niðurstöður 

Á sama hátt má skoða stjórnarmanninn, úr hverju er hann settur saman? Í stað lita erum við 
nú að skoða hvað stjórnarmaðurinn hefur til að bera, s.s. starfsreynslu, menntun og aldur. Útkoman 
ræðst af blönduninni. Vissulega getum við ekki tekið manneskjuna og farið að blanda saman 
grunnþáttum hennar til að fá mismunandi útkomur. En við getum vænst þess að hver manneskja sé 
blanda úr einhverjum grunnþáttum og ólíkur bakgrunnur hverrar manneskju kalli á ólíka þekkingu og 
hæfni.  

Í þessu ljósi er áhugavert að skoða myndir 3 og 4 hér að neðan. Fyrri myndin á að sýna mynd 
af einsleitri stjórn meðan sú síðari á að sýna stjórn með fjölbreytta flóru stjórnarmanna. Athugið að 
lituðu stuðlarnir í myndinni eru ekki að sýna fjölda stjórnarmanna heldur til glöggvunar á að 
einstaklingar geta verið líkir sem ólíkir. Ég ætla ekki að halda því fram að önnur sé betri en hin þar 
sem önnur er alveg einsleit meðan hin spannar vítt svið. En einhver millivegur þar sem valinn er 
samann hópur sem myndar til dæmis fjölbreytt þekkingarsvið gæti verið góður kostur.  
 

 
Mynd 3: Þessi mynd á að sýna einsleita stjórn 

Á mynd 3 hér að ofan má sjá einsleita stjórn. Gengið er út frá því að allir stjórnarmenn uppfylli kröfur 
um hæfi. Allir stjórnarmenn eru á svipuðum aldri, með svipaða menntun og starfsreynslu og því má 
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gera ráð fyrir að flestir hafi upp á svipað að bjóða að grunnskilyrðum uppfylltum. Það má gera að því 
skóna að litlar sem engar breytingar verði á störfum þessarar stjórnar.  

Mynd 4: Þessi mynd á að sýna fjölbreytta stjórn 

Mynd 4 sýnir aftur á móti fjölbreytta stjórn. Þarna er blandað saman stjórnarmönnum með ólika 
menntun og reynslu og á ólíkum aldri. Stjórnarmannahópur með fjölbreyttan bakgrunn ætti að vera 
líklegri til þess að hafa betri yfirsýn, vera meira skapandi, styðjandi á fleiri sviðum en einsleitur hópur 
og því betur hæfur til að vinna að hagsmunum félagsins eða fyrirtækisins til lengri tíma litið. 

Val á stjórnarmönnum ætti ekki að vera tilviljanakennt og ganga eingöngu út á að það séu 
ekki allir eins. Valið ætti að taka mið af þörfum hvers félags og einnig ætti að huga að því að 
stjórnarmenn bæti hver annan upp með mismunandi hæfni, þekkingu og færni.  

Samsetning hópa 

Það er afskaplega misjafnt hvernig hópar ná að vinna saman. Stundum er eins og hópnum séu allir 
vegir færir og verkin ganga fljótt og vel fyrir sig. Svo eru aðrir hópar þar sem ekkert gengur eftir. En 
þetta þarf ekki að vera tilviljunarkennt og til eru aðferðir við að finna út hvar kostir einstaklingsins 
liggja í hópstarfi með það að markmiði að hópurinn verði öflugur og afkastamikill. 

„Hópur er ekki hellingur af fólki með starfsheiti, heldur safn einstaklinga þar sem 
hver hefur sitt hlutverk, viðurkennt af öðrum hópmeðlimum. Liðsmenn í hópi leita 
eftir ákveðnum hlutverkum og þeir gefa best af sér í þeim hlutverkum sem eru 
þeim eðlileg. Dr. R. M. Belbin“ (Belbin, e.d.). 

Samkvæmt niðurstöðum úr rannsóknum sem Dr. Belbin gerði árið 1969 á stjórnendahópum þá 
voru það ekki endilega þeir hópar þar sem mestir vitsmunir voru samankomnir sem náðu mestum 
árangri heldur voru það hópar þar sem jafnvægi ríkti sem komu best út. Þar sem blandað var saman 
fólki með mismunandi hegðun eða eiginleika (Belbin, e.d.). 

Með prófi sem kennt er við Belbin má finna út hvar styrkleikar og veikleikar einstaklingsins 
liggja í hópstarfi. Með því að hver og einn þekki kjörhlutverk sitt innan hópsins getur hann sem best 
nýtt styrkleika sína og unnið með veikleika sína, meðal annars til að draga úr þeim og forðast vanda 
sem þeir geta skapað. Belbin segir að almennt falli fólk í 9 megin hlutverk í hópum en hver og einn 
einstaklingur er aðeins góður í tveimur til þremur hlutverkum. Einstaklingurinn virkar svo best og 
skilar mestu af sér í því hlutverki sem er honum eðlilegast. (Belbin, e.d.) 
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Í töflu hér fyrir aftan má sjá lista yfir hóphlutverkin 9 og lýsingar á styrkleikum og veikleikum 
hvers þeirra. Þessi hóphlutverk hafa að auki verið flokkuð í þrennt eða í; samskipti, hugsun og 
aðgerðir (Belbin, e.d.).  Þessi þrískipting getur aftur kallast á við frumlitina þrjá sem fjallað er um hér 
að framan og það hvernig mismunandi blöndur kalla á mismunandi útkomu. 

 

Mynd 5: Hópahlutverkin samkvæmt Belbin (Belbin, e.d.) 

Belbin próf gæti verið góður stuðningur við val á stjórnarmönnum og við samsetningu á 
stjórnum. Hvort sem verið er að velja alla nýja eða þegar verið er að bæta í hópinn þá getur Belbin 
prófið gefið ákveðna mynd af einstaklingnum, hjálpað okkur að meta hvernig einstakling við þurfum í 
hópinn.  

NIÐURSTÖÐUR ÚR VIÐTÖLUM 

Ég valdi fimm einstaklinga til að ræða við um viðfangsefni mitt. Umræðuna lagði ég út frá 10 
spurningum sem mér fannst að gætu varpað frekara ljósi á viðfangsefnið.  Auðvitað eru skoðanir 
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skiptar en þó liggja þræðir víða saman. Hér að neðan eru spurningarnar og helstu niðurstöður úr 
viðtölunum. 

1. Hvað dettur þér í hug þegar talað er um fjölbreytni í stjórnum? 

Svör: Í stórum dráttum bar viðmælendum mínum saman um hvað fjölbreytni stjórnum er og nefndu 
fjölbreytta menntun, fjölbreytta starfsreynslu, að stjórnarmenn komi úr mismunandi 
þjóðfélagshópum og að það sé breidd í aldri. 

2. Getur þú líst í stuttu máli hvernig þér finnst að stjórnarmaður ætti að vera, með tilliti 

til aldurs, menntunar, reynslu og annarra eiginleika? 

Svör: Svör viðmælenda voru nokkuð keimlík hérna. Stjórnarmaður má ekki vera of ungur, verður að 
hafa viðeigandi starfsreynslu. Veltur á fyrirtækinu/félaginu sem komið er inní, þarf að þekkja vel 
til þess umhverfis sem starfað er í og glöggur á lagaumhverfið. Þarf að vera skarpur og fljótur að 
koma sér inní mál. Þarf að geta lesið ársreikninga.Þarf að geta unni í hópi, geta sagt skoðanir 
sínar, gengið á eftir svörum og lagt sitt af mörkum. 

3. Telur þú að einhver ákveðin menntun henti betur en önnur til stjórnarsetu? 

Svör: Varðandi menntun þá nefndu flestir lögfræði, viðskiptafræði, hagfræði. Einnig var nefnd til 
sögunnar tölfræði og stærfræði, markaðsfræði, sálfræði, félagsfræði. Sum menntun væri líka 
hagnýt studd með réttri starfsreynslu. Menntun væri þó ekki nóg ein og sér, ekki beint úr skóla, 
reynsla þyrfti að vera með. 

4. Getur þú líst í stuttu máli hvernig þér finnst að stjórn eigi að vera samansett (einsleit 

– fjölbreytt)? 

Svör: Hér kom öllum saman um að fjölbreytni væri betri en einsleitni. Vítt aldursbil frá ca. 30 – 70, 
fjölbreytt menntun, fjölbreytt starfsreynsla og einnig að stjórnarmenn komi ekki allir úr sama 
þjóðfélagshópi. Hafa í huga þarfir fyrirtækisins og velja í hópinn samkvæmt þeim. 

5. Telur þú mikilvægt að auka fjölbreytni í stjórnum? 

Svör: Allir viðmælendur mínir töldu að það þyrfti að auka eða bæta fjölbreytni í stjórnum. 

6. Hvernig telur þú að standa ætti að vali á stjórnarmönnum? 

Svör: Hér reyndust viðhorf ansi mismunandi. Þeir eigendur fyrirtækja sem ég ræddi við vildu sjálfir 
hafa með það að gera að velja inn í stjórnina og þekkja vel til þess aðila sem yrði valinn. Þeir sem 
voru meira í ráðgjöf og mati á stjórnum og stjórnarmönnum fannst eðlilegt að valnefndir væru til 
staðar, jafnvel ráðningarþjónustur og fagaðilar sem stæðu í það minnsta að forvali 
stjórnarmanna, svona líkara því sem gerist við ráðningu starfsmanna. 

7. Telur þú koma til greina að mat og prófanir á hæfi stjórnarmanna fari fram 

annarsstaðar en í Fjármálaeftirlitinu?   

Svör:Varðandi það hvort til greina kæmi að mat og prófanir á hæfi stjórnarmanna færi fram 
annarsstaðar en hjá Fjármálaeftirlitinu þá voru skiptar skoðanir þar um. Þó töldu flestir að það 
mætti vel koma því við en þó með aðkomu Fjármálaeftirlitsins að einhverju marki. 

8. Telur þú koma til greina að þeir sem vilja taka að sér stjórnarmennsku ættu að geta 

farið í gegnum mat og prófanir á hæfi óháð því að þeir sitji í stjórn? (vera búnir að fá 

hæfisstimpil áður en þeir bjóða sig fram til stjórnarsetu). 

Svör: Einum viðmælanda fannst það afar mikilvægt meðan annar sá ekki hvernig það væri 
framkvæmanlegt. Engum fannst það þó slæm hugmynd, einungis að framkvæmdin hlyti að vera 
dýr og ekki framkvæmanleg við núverandi aðstæður. 

9. Hjá Verkefnastjórnunarfélagi Íslands gefst fólki kostur á að gangast undir alþjóðlega 

vottun sem verkefnastjórar. Stigin eru fjögur, D, C, B og A. Hver bókstafur stendur 

fyrir ákveðna þekkingu, reynslu og hæfi þar sem D er fyrir þá sem minnsta reynslu 

hafa en standast ákveðnar kröfur þekkingar á meðan A vottar framúrskarandi 
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þekkingu og mikla reynslu af stýringu stórra og alþjóðlegra verkefna. Telur þú koma 

til greina að boðið sé upp á vottunarpróf í stjórnarmennsku sambærilegt því sem að 

ofan er líst? 

Svör: Flestir sáu kosti við þessa hugmynd og fannst þetta raunhæfur kostur og jafnvel nauðsynlegt. 
Einum viðmælanda fannst þetta þó ekki raunhæfur kostur. 

10. Að lokum: Þekkir þú til MPM (Meistaranáms í verkefnasjtórnun) og/eða fræða 
verkefnastjórnunar? 

Svör: Hér voru svörin jafn misjöfn og þau voru mörg, allt frá því að þekkja ekkert til fræðanna, hafa 
heyrt um fræðin og allt að því að þekkja fræðin mjög vel. 

Í sjálfu sér kom ekkert í viðtölunum á óvart en það er þó ljóst að það er hugur í fólki og ýmsar 
vangaveltur í gangi. Ábyrgð stjórnarmanna er mikil og því skiptir miklu máli að að vanda vel til verka 
þegar valið er í hópinn enda þurfa stjórnarmenn að geta unnið saman í hóp sem og sjálfstætt. Hver 
um sig þarf að hafa góða yfirsýn og þekkingu á öllu sviðinu en að auki þurfa meðlimir hópsins að 
styrkja heildina, hver með sinni sérþekkingu og hæfni. 

NIÐURSTÖÐUR 

Það hefur verið vakning í samfélaginu varðandi mikilvægi stjórna, stjórnarmanna og góðra 
stjórnarhátta. Almenningur gerir kröfur um heiðarleika og gegnsæi og að stjórnir og stjórnarmenn 
séu ábyrgir gerða sinna. Að sama skapi gera eigendur, hluthafar og aðrir hagsmunaaðilar þá kröfu að 
stjórnir og stjórnarmenn vinni ötullega að framgangi fyrirtækisins með hagsmuni þess að leiðarljósi. 
Stjórnarmenn sjálfir gera ekki síður kröfur um skýrt regluverk, aðgengi að upplýsingum og gott 
vinnuumhverfi.  Ábyrgðin á rekstri félagsins hvílir á stjórn þess. Það er stjórnin sem ræður og rekur 
forstjóra/framkvæmdastjóra og það er stjórnin sem hefur eftirlit með því að starfsemi félagsin fylgi 
lögum og reglum sem um starfsemina gilda. Þegar fyrirtæki eru þekkt að því að stunda góða 
stjórnarhætti eykur það tiltrú á þeim meðal annarra fyrirtækja, almennings, stjórnvalda, fjárfesta og 
allra hagsmunaaðila. Það ætti því að vera hvatning til að ástunda góða stjórnarhætti. 

Fjölbreytni í stjórnarmannahópnum og samsetning hans skiptir máli. Stjórnarramminn gefur 
svigrúm fyrir fjölbreytni hvað varðar menntun, aldur, kyn, starfsreynslu og aðra eiginleika og má líta á 
það svigrúm sem hvatningu til að tryggja fjölbreytnina. Aldrei skyldi þó leita í fjölbreytnina 
fjölbreytninnar vegna, huga þarf að réttri samsetningu stjórnarmanna með það að leiðarljósi að þeir 
bæti hver annan upp með mismunandi hæfileikum, þekkingu og færni.  

„Art is never finished, only abandoned“ – tilvitnum sem ýmist er eignuð þeim Leonardo da 
Vinci og Picasso. Á þessum stað finnst mér þetta eiga vel við. Ekki svo að skilja að ég sé að líkja mér 
við þessa miklu listamenn eða ritsmíðinni við þeirra mögnuðu verk. Umfjöllun um stjórnir, 
stjórnarmennsku, hópa, val í hópa, samspil hópa, hlutverk innan hópa, ábyrgð og hlutverk svo 
eitthvað sé talið upp, verður aldrei lokið. Á einhverjum tímapunkti stígum við frá og beinum sjónum 
okkar að öðru. Svo má alltaf taka þráðinn upp á ný. 
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