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Abstract  
The main objective with this essay is to bring out and analyse recent development, 

which has occurred regarding terminate employment contracts.  Employees layoffs 

before and after the financial crisis in October will be brought out and also how 

companies and institutions have reacted to changes in economic conditions.  The 

reasearch questions will be based on these matters.   

The motivation the authors had to write about this subject, were the changes which 

has been in the community following the crisis, not just in East Iceland, but in all of 

Iceland. 

Interviews with representatives for ten companies and institutions were taken.  The 

main questions regarding how and if the economic crisis had had profound impact 

on their business and if so how they had dealt with it.  The questions mainly where 

about personnel, hiring and layoffs and an attempt was made to get a clear picture 

of how these matters have developed from before and after the financial crisis. 

The essay is divided into three main sections.  Firstly there is the academic section, 

which is based on data about human resource management, employment, layoffs, 

economic development and the labor market.  In the second sector there is a 

description of the research method, which was used in this essay.  It was decided to 

use qualitative methodology, individual depth interviews (IDI).  Beside that a 

research was done on how the population and economy in East Iceland has 

developed for the last 10 years.  Contents of the third section is divided between 

numerical analyses for the research and the outcome from the interviews, in which 

answers where sought. 

Suggestions were made whether or how the hiring- or layoff process could be 

improved, based on the findings in the interviews.  Last but not least there is the 

conclusion clause, in which an attempt is made to answer all the research questions. 

Keywords:  Human Research Management, economic crisis, labour legislation, 

layoffs and East Iceland. 
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Útdráttur  
Markmiðið með ritgerð þessari er að draga fram og greina þá þróun sem hefur orðið 

á uppsögnum starfsfólks á Austurlandi.  Áhersla verður lögð á uppsagnir fyrir og 

eftir að fjármálakreppan brast á í október 2008 og hvernig fyrirtæki og stofnanir 

hafa brugðist við breyttu efnahagsástandi og er það útgangspunktur 

rannsóknarspurningarinnar.  Tilefni þess að höfundar ákváðu að skrifa um þetta efni 

eru þær breytingar sem hafa orðið á samfélaginu í kjölfar kreppunnar, ekki bara á 

Austurlandi heldur á landinu öllu. 

Tekin voru viðtöl við forsvarsmenn 10 fyrirtækja og stofnana, þar sem áhersla var 

lögð á hvernig og hvort að bankahrunið hafi haft afgerandi áhrif á þeirra rekstur og 

hvernig þau hafi brugðist við breyttum aðstæðum.  Rík áhersla var lögð á 

starfsmannamál, ráðningar og uppsagnir í viðtölunum og reynt að draga fram skýra 

mynd af því hvernig þessi mál hafa þróast frá því fyrir bankahrun og til dagsins í 

dag, skipt í þrjá megin hluta.  Í þeim fyrsta er fræðilegi hlutinn, þar sem byggt er á 

fræðilegum gögnum um mannauðsstjórnun, ráðningarferla, uppsagnir, 

efnahagsþróun og vinnumarkaðinn.  Í öðrum kaflanum er lýst hvaða 

rannsóknaraðferð var notuð til að afla gagna í ritgerðina.  Notast var við eigindlega 

aðferðafræði í formi djúpviðtala.  Auk þess var gerð rannsókn á hver þróunin hefur 

verið á atvinnulífi á Austurlandi síðast liðin 10 ár.  Í þriðja hlutanum er greiningin á 

rannsókninni og svör viðmælenda í djúpviðtölunum í stuttu máli, þar sem leitast var 

við að fá svör við spurningum höfundanna. 

Í lokin eru lagðar fram tillögur um hvort eða hvernig megi bæta ráðningar- og 

uppsagnarferlið hjá fyrirtækjum með hliðsjón af þeim svörum sem fram komu í 

greiningarkaflanum.  Allra síðast er farið í niðurstöður þar sem leitast er við að 

svara rannsóknarspurningunum sem ritgerðin byggir á.   

Lykilorð: Mannauðsstjórnun, fjármálakreppa, vinnulöggjöfin, uppsagnir, 

Austurland 
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1. Inngangur 
Þegar lagt var af stað í að skrifa þessa ritgerð þá voru aðeins nokkrir mánuðir liðnir 

frá því að fjármagnskreppa skall á með öllum sínum þunga á Ísland.  Gengi 

krónunnar veiktist, verðbólgan jókst og skuldir heimila og fyrirtækja jukust hratt.  Í 

kjölfarið þyngdist rekstur fyrirtækja, starfsmenn misstu vinnu sína og til 

hópuppsagna kom.  Atvinnulífið tók stóra dýfu á mjög stuttum tíma og einkennir 

óvissa, reiði og hræðsla líðan fjölda fólks.  Það kemur í kjölfar mikillar eftirspurnar 

eftir starfsfólki mörg undangengin ár. 

Markmið verkefnisins er að greina hvort merkjanlegar breytingar hafa orðið á 

uppsögnum starfsmanna hjá nokkrum fyrirtækjum á Austurlandi fyrir og eftir 

fjármagnskreppuna.  Lék höfundum forvitni á að vita hvort og hvernig fyrirtæki 

haga starfsmannamálum sínum, og þá helst ráðningarferli og uppsögnum, á annan 

hátt en fyrir bankahrunið í október 2008. 

Eftir bankahrunið í október 2008 á Íslandi kom fljótlega í ljós að mörg fyrirtæki og 

stofnanir á Íslandi myndu lenda í vandræðum við fjármögnun sinna fyrirtækja þar 

sem skuldastaða margra þeirra var óhagstæð.  Þá var verðbólgu – og vaxtastig búið 

að hrjá bæði einstaklinga og fyrirtæki meirihluta ársins 2008.  Nokkuð hafði verið 

um uppsagnir á árinu 2008 fyrir bankahrunið en eftir atburðina í október varð stór 

aukning á hópuppsögnum í fyrirtækjum. Greiðslustöðvunarbeiðnum fjölgaði hjá 

fyrirtækjum og gjaldþrot blasti við mörgum þeirra.  Austurland fór ekki varhluta af 

þessum atburðum og jókst atvinnuleysi á Austurlandi eins og á landinu öllu mikið á 

milli mánaða frá október lokum og allt fram á daginn í dag.  Framkvæmd uppsagna 

og síðan þær leiðir sem fyrirtækjum voru opnaðar til að sporna við uppsögnum með 

lögum vegna sérstakra aðstæðna á vinnumarkaði nr. 121  17. nóvember 2008 þegar 

lögum um nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar og lögum nr. 88/2003 um 

ábyrgðasjóð launa var breytt vakti áhuga okkar.  Við ákváðum af þeim ástæðum að 

rannsaka hvort breytingar hefðu orðið á háttum stjórnanda við þennan málaflokk 

miðað við það sem áður þekktist í þeim fyrirtækjum sem þeir voru við stjórn.  Þar 

að auki höfðum við áhuga á því að vita hvort stjórnendur fyrirtækja hefðu á 

meðvitaðan hátt hugað að líðan starfsmanna, bæði þeirra sem urðu fyrir 

einhverskonar skerðingu og einnig þeirra sem héldu vinnu sinni. 
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Þegar forsendur í þjóðfélaginu breytast eins hratt og gerst hefur á undanförnum 

mánuðum verða fyrirtæki og stofnanir að bregðast við mjög fljótt ef vel á að vera.  

Launakostnaður er mjög hár hluti útgjalda hjá flestum fyrirtækjum og er því brýnt 

að lækka hann fljótt.  Gallinn við að lækka þennan gjaldalið er að þar koma inn 

aðrir þættir sem taka þarf tillit til og þar er efst á lista starfsfólkið í fyrirtækjunum 

og fólkið er fyrirtækið.  Hvernig fara stjórnendur að því að skera niður launakostnað 

án þess að skaða fyrirtækið og hvernig bregðast starfsmenn við breyttu landslagi í 

atvinnumálum í samfélagi sem búið er að búa við uppgang á síðustu árum? 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

Hvernig hefur þróun á atvinnulífi verið í samhengi við fjólsfjölgun eða fólksfækkun 

eftir því sem við á? 

Hvernig var að finna vinnuafl á tímum uppgangs, frá ákvörðunartöku um álver á 

Austurlandi og hvernig er staðan í dag? 

Hver hefur verið þróun á atvinnuleysi á Austurlandi miðað við landið allt, fyrir og 

eftir bankahrun? 

Hvernig hefur staða og þróun á uppsögnum starfsfólks fyrir og eftir bankahrun 

verið hjá fyrirtækjum á Austurlandi? 

Hefur komið til hópuppsagna á Austurlandi í kjölfar bankahruns í október 2008? 

Hver eru áhrif efnahgasuppgangs og bankahruns á ráðningar og uppsagnir 

starfsfólks á Austurlandi? 

Hefur atvinnurekendum á Austurlandi tekist að hagræða í launakostnaði án þess að 

til uppsagna starfsfólks  hafi komið? 

Hafa atvinnurekendur á Austurlandi gert meginbreytingar á stefnmótun í 

starfsmannamálum, s.s. starfsmannastefnu, starfsmannahandbók, fyrir og eftir 

bankahrun? 

 

Til að leita svara við fyrrgreindum spurningum voru viðtöl tekin við forsvarsmenn 

10 fyrirtækja á Austurlandi.  Einnig var gerð rannsókn á þróun íbúafjölda og 

vinnumarkaði á Austurlandi sem náði yfir árin 1999 - 2009.   
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Ritgerðin er þannig byggð upp að fyrst kemur fræðilegi kaflinn þar sem farið er í 

helstu hugtök sem notuð eru í ritgerðinni.  Þar á eftir er rannsóknaraðferðinni lýst 

og hvers vegna eigindleg rannsóknaraðferð er notuð við að ná sem bestri 

niðurstöðu.  Síðan kemur greiningarkaflinn sem skiptist í tvennt, annars vegar 

fjallar hann um íbúaþróun og vinnumarkað og hins vegar um ráðningar og 

uppsagnir í fyrirtækjunum tíu.  Þar næst eru settar fram tillögur um hvernig betur 

mætti fara hjá umræddum fyrirtækjum byggt á viðtölum við þau.  Í 

umræðukaflanum er farið yfir þau gögn sem aflað var í samhengi við 

rannsóknarspurningar höfunda.  Loksins er það svo niðurstöðukaflinn þar sem 

höfundar rökstyðja niðurstöðu sína, byggða á umræðum og tillögum. 
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2. Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla er fjallað fræðilega um mannauðsstjórnun, ráðningar og uppsagnir 

starfsfólks, vinnulöggjöf og tengsl efnahagsþróunar og vinnumarkaðar.   

2.1 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun er grunnur allrar starfsemi stjórnunar en er samt ekki grunnar 

allra þátta í rekstri fyrirtækja.  Mannauðsstjórnun felur í sér stjórnun mannauðs, það 

er að fá starfsfólkið til að vinna verkin með árangursríkum hætti svo að fyrirtækinu 

megi vegna vel og starfsfólkið blómstra.  Fyrirtæki eru af mörgu tagi, fangelsi, 

veitingastaðir, olíufélög, kaupmaðurinn á horninu, kirkjur, hótel, flugfélög, 

lögmannsstofur og háskólar, svo að dæmi séu tekin.  Þetta eru ólík fyrirtæki með 

ólíkan rekstur, en öll eiga þau það sameiginlegt að vera með vissan fjárhagsramma 

til að vinna eftir.  Inni í þessum ramma er starfsmannahald og þurfa því á 

starfsmannastjórn að halda.  Úrræðagóður stjórnandi er ávallt að glíma við að 

viðhalda stöðugu jafnvægi á milli væntinga og krafna starfsfólks og fjármagnsþörf 

fyrirtækisins (Torrington, Hall og Taylor, 2008, bls. 4). 

Farsælir leiðtogar líta á mannauðsstjórnun sem mikilvæga eign fyrirtækja sinna og 

sem ber að hlúa að samviskusamlega í takt við þörfina hjá þeim.  Stofnanir og 

fyrirtæki sem stefna að því og ætla sér að sjá lengra en til morgundagsins notfæra 

sér og innleiða mannauðsstjórnun.  Þeir reyna eftir fremsta megni að ná til sín 

hæfasta starfsfólkinu og hvetja það til dáða svo að hámarks afköst náist (Jackson og 

Schuler, 2000, bls. 3-4).    

Framkvæmdastjórar eru með fimm þætti innan þess stjórnunarferlis sem felst í 

þeirra starfi.  Þessir þættir eru: áætlanagerð, skipulagning, starfsmannaráðningar,  

stjórnun og að vera leiðandi í sínu hlutverki.  Þessir þættir standa fyrir það sem 

framkvæmdastjórar kalla stjórnunarferli (Dessler, 2003, bls. 2). 

Einn af þessum þáttum, er það sem í daglegu tali kallast mannauðsstjórnun (HRM, 

Human Resource Management).  Mannauðsstjórnun er það ferli sem nær yfir 

starfsmannaleit, starfsmannaþjálfun, starfsmat, umbunarkerfi, öryggi starfsmanna 

og að auka starfsánægju þeirra.  Þetta er það sem snýr að starfsmannahlið 

stjórnunarstarfsins.  Þetta er mjög mikilvægt vegna þess að ekki vill stjórnandi 

lenda í því að ráða rangan aðila í starfið. Hann vill komast hjá því að vera með 
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mikla starfsmannaveltu og að vera með vanhæft starfsfólk.  Stjónandinn vill ekki  

eyða tímanum í óþörf starfsmannaviðtöl eða eiga á hættu lögsóknir sökum 

mismununar, svo eitthvað sé nefnt (Dessler, 2003, bls. 2-3). 

2.2 Ráðningarferli 

Að finna rétta aðilann fyrir starf getur verið snúið mál.  Þar skiptir mestu máli að 

vera skipulagður og gera hlutina í réttri röð.  Ráðningarferli hefur verið skipt í 

starfsgreiningu, öflun umsækjenda og val umsækjenda. 

2.2.1 Starfsgreining 

Þegar hafist er handa við að finna rétta aðilann í rétta starfið þá þarf fyrst að 

skilgreina starfið.  Þetta er mjög mikilvægur þáttur í ráðningarferlinu og áríðandi að 

fyrirtækin vinni þennan þátt mjög vel.   

 

 

Mynd 1 - Starfsgreining 

Heimild:  Dessler, 2003, bls. 6. 

 

Hægt er að fara nokkrar leiðir þegar starfsgreining er framkvæmd (sjá mynd 1).  

Algengast er að taka viðtöl, hvort sem er einstaklings- eða hópviðtöl og er það 

auðveld og aðgengileg leið til upplýsingaöflunar.  Einnig er hægt að afla gagna með 

notkun spurningalista eða tékklista, en getur tekið of langan tíma.  Athugun eða 

skoðun er notuð þegar vinnan krefst líkamslegs atgerfis og er gott að nota með 

viðtölum og að endingu ber að minnast á dagbækur en þær geta gefið góða og 

nákvæma lýsingu á inntaki starfs.  Gjarnan eru tvær eða fleiri aðferðir notaðar 

samtímis (Dessler, 2003, bls. 63 – 71). 
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2.2.2 Öflun umsækjenda 

Næsta skref í ráðningarferlinu felst í því hvernig farið er að því að ná í hæfasta 

fólkið.  Það er hægt að gera með tvennum hætti, annað hvort með formlegri aðferð 

eða óformlegri eins og sjá má á mynd tvö. 

 

 

Mynd 2 - Öflun umsækjanda 

 

Auglýsingar eru langmest notaða aðferðin við að afla umsækjenda.  Þessi aðferð 

styrkir ímynd fyrirtækisins og vekur áhuga fólks.  Önnur leið er að notast við 

vinnumiðlanir og er kostur þessarar aðferðar að þá kemur að ráðningarferlinu 

hlutlaus milliliður.  Ótvíræður kostur þegar um lítil fyrirtæki er að ræða og 

umsækjendur koma jafnvel innan þess (Torrington, Hall og Taylor, 2008, bls. 150 - 

154). 

Ábendingar eru óformleg leið til að afla umsækjenda.  Kostur þessarar aðferðar er 

að sá sem kemur með ábendinguna þekkir viðkomandi og veit strax að hann er 

góður kostur.  Ókostur þessarar aðferðar er hins vegar að ef illa gengi hjá nýja 

starfsmanninum og ljóst að hann var ráðinn inn á röngum forsendum þá gæti það 

líka bitnað á þeim sem ábendingin kom frá, ef úr röðum starfsmanna.  Önnur 

óformleg aðferð er að leita í hópi starfsmanna fyrirtækisins.  Margir kostir fylgja 

þessari aðferð, eins og til dæmis sparnaður í ráðningarkostnaði, viðkomandi þekkir 

innviði fyrirtækisins og starfsfólkið vel.  Einnig getur þetta aukið starfsánægju 
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starfsfólksins þegar það sér að það á kost á því að vinna sig upp í starfi.  Gallinn við 

þessa leið er að þeir starfsmenn sem ekki eru ráðnir í starfið lýsa yfir óánægju sinni 

til annarra og getur gert þeim sem starfið fékk erfitt að stjórna og fá hina með sér 

(Dessler, 2003, bls. 99). 

2.2.3 Val umsækjenda 

Þá er komið að vali á umsækjenda.  Mjög mikilvægt er að vel sé staðið að þessum 

þætti ráðningarferlisins.  Afkoma fyrirtækisins gæti verið undir því komið hvort vel 

takist til eða ekki.  Farið er vel yfir umsóknareyðublöðin og öll þau fylgiskjöl sem 

þeim fylgja, svo sem ferilskrár, meðmælabréf og umsagnir.  Valdir eru úr 

umsóknunum þeir sem best koma til greina og þeir kallaðir í viðtal.  Ef fyrirtæki 

notar vinnumiðlun til að finna fyrir sig starfsfólk þá er það fyrst kallað í viðtal til 

þeirra, byggt á menntun og reynslu.  Næstu viðtöl fara síðan fram hjá fyrirtækjunum 

(Ásdís Jónsdóttir, Ingibjörg Óðinsdóttir, e.d).  

Auk þess sem farið er yfir hér fyrir framan er að hafa í huga sálfræðilega 

samninginn sem svo er nefndur (Lester og Kickul, 2001) en hann felst í því að 

huglægur gagnkvæmur samningur verði til í huga starfsmanna og vinnuveitanda í 

upphafi ráðningaferilsins.  Hann byggir á þeim væntingum sem starfsmaðurinn 

hefur til starfsins og þeim væntingum sem vinnuveitandinn ber til starfsmannsins.  

Ef það kemur til þess að væntingar hjá báðum eða öðrum hvorum aðila bregðast þá 

má búast við að ráðningarsambandið verði stutt (Sigrún H. Kristjánsdóttir, Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006, bls. 332).  

2.3 Uppsagnir 

2.3.1 Framkvæmd uppsagna 

Nánast óumflýjanlegt er að til uppsagnar starfsfólks komi hjá fyrirtækjum sem eru 

með einhverja starfsmannaveltu.  Þetta er vandasamt verk og flokkast undir það sem 

hæglega er hægt að kalla slæm tíðindi.  Uppsagnir kalla fram sterkar tilfinningar hjá 

þeim sem í hlut eiga, hvort sem það er sá sem sagt er upp eða hjá þeim sem segir 

starfsmanni upp (Ingrid Kuhlman, 2009, 5. febrúar).  

Uppsögn getur skaðað mannauð fyrirtækis þar sem starfsfólk aflar sér stöðugt 

þekkingar í starfi.  Þá hefur starfsmaður kynnst fyrirtækinu og þeirri atvinnugrein 
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sem hann starfar við og einnig hefur hann kynnst öðru starfsfólki innan 

fyrirtækisins.  Ef atvinnurekandi tekur þá ákvörðun að segja upp starfsmanni vegna 

tímabundinna erfiðleika hjá fyrirtækinu verður mannauður þess fyrir skaða. Þekking 

viðkomandi verður einskis virði samstundis.  Ef starfsmaðurinn fær ekki vinnu í 

sömu atvinnugrein má búast við að þekking hans úreldist.  Þegar rekstur 

fyrirtækisins gengur síðan betur og þörf verður fyrir að ráða inn aftur, verður aukinn 

kostnaður við ráðningu og þjálfun.  Auk þess má búast við að þurfi að ráða óvanan 

einstakling inn.  Þekking starfsmannsins sem sagt var upp hefur því glatast.  Þrátt 

fyrir að fyrirtækið geti mögulega dregið saman í rekstri félagsins getur uppsögnin 

verið dýr fyrir samfélagið (Gylfi Zoega og Þorlákur Karlsson, 2005, bls. 201).  

Svo að vel fari þá er brýnt að undirbúningur sé góður og uppbygging 

uppsagnarviðtalsins sé vel ígrunduð.  Skrefin eru fjögur: 

1. Undirbúningur 

2. Slæmu tíðindin færð 

3. Meðhöndlun tilfinningaviðbragða 

4. Leitin að lausn 

Þrátt fyrir að undirbúningur sé góður er algengt að mistök verði í 

uppsagnarviðtölum.  Til að mynda er algengt að slæmu tíðindunum sé frestað.  

Kaffi og spjall verða aðalatriðið, spennan eykst og viðtakanda slæmu fréttanna fer 

að gruna að ekki sé allt með felldu.  Því lengri tíma sem það tekur að koma erindinu 

að, því erfiðara verður það.  Til er aðferð sem nefnist „hengdu sjálfan þig”.  Það 

kemur fram þegar aðeins er gefið í skyn að slæm tíðindi séu erindið, t.d. með því að 

segja að atvinnuástandið sé slæmt og nauðsynlegt að skera í burtu fituna, í stað þess 

að ganga hreint til verks og segja hlutina eins og þeir eru (Ingrid Kuhlman, 2009, 5. 

febrúar).  

Uppsagnarfrestir geta verið mismunandi, en um þá gilda sömu reglur hvað varðar 

form og framkvæmd uppsagna.  Uppsagnarfrestur er gagnkvæmur, hvort sem er af 

hálfu starfsmanns eða atvinnurekanda.  Allar uppsagnir skulu vera skriflegar og á 

sama tungumáli og ráðningarsamningur starfsmanns.  Munnleg uppsögn getur talist 

vera lögmæt, ef atvinnurekanda tekst að sanna að hún hafi borist til vitundar 

starfsmanns.  Líkur á lögmæti slíkra uppsagna hafa farið minnkandi.  Við uppsögn á 

starfsmaður rétt á viðtali um starfslok sín og ástæður uppsagnar.  Fjórir sólarhringar 
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skulu líða frá því að uppsögn er móttekin og viðtalið skal fara fram innan fjögurra 

sólarhringa þar í frá.  Starfsmaður hefur rétt á því að óska eftir því að fá ástæður 

uppsagnar skriflega að loknu viðtali eða innan fjögurra sólarhringa.  Samþykki 

atvinnurekandi þetta skal það gert innan fjögurra sólarhringa þar í frá. 

Fallist atvinnurekandi ekki á þetta þá hefur starfmaður rétt á að fá annan fund með 

vinnuveitanda um ástæður uppsagnar og hafa með sér trúnaðarmann sinn eða annan 

fulltrúa stéttarfélags síns ef hann þess óskar.  Takmörkun er á uppsagnarheimildum 

og er víða að finna í lögum.  Tilteknir hópar starfsmanna fá sérstaka vernd 

samkvæmt ákvæðum í lögum, til dæmis trúnaðarmenn og öryggistrúnaðarmenn, 

barnshafandi konur og foreldrar í fæðingar- og foreldraorlofi.  Atvinnurekendur 

þurfa einnig að huga sérstaklega að lögum um jafna stöðu og jafnan rétt karla og 

kvenna, lögum um starfsmenn i hlutastarfi, lögum um réttarstöðu starfsmanna við 

aðilaskipti að fyrirtækjum og samráðsskyldu laga um hópuppsagnir 

(Alþýðusamband Íslands, 2008, nóvember). 

Breyting var gerð á lögum um atvinnuleysistryggingar vegna sérstakra aðstæðna á 

vinnumarkaðnum sem gerir fyrirtækjum kleift að skerða starfshlutfall starfsmanna 

sinna í stað þess að segja þeim upp en laun starfsmannsins skerðist að vísu lítilega 

vegna þess að atvinnuleysistryggingasjóður greiðir ekki skert starfshlutfall að fullu 

(Lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). 

Hér á eftir er upptalning á leiðum sem færar eru stjórnendum fyrirtækja til að 

komast hjá uppsögnum eða hópuppsögnum: 

1. Yfirvinnubann 

2. Fækka vinnustundum 

3. Ekki endurnýja samninga við verktaka og aðila í hlutastarfi 

4. Tímabundin frí án launa 

5. Starfahlutdeild 

6. Endurmenntun 

7. Leggja til sjóð og frumkvöðla þjálfun  og hvetja starfsfólk til að stofna 

sitt eigið fyrirtæki 

8. Færa til starfsfólk til annarra fyrirtækja, t.d. til birgja og viðskiptavina 

9. Bjóða upp á starfslokasamning 

10. Lækka laun til stjórnenda og afkomutengd laun 
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11. Vinna með yfirvöldum og vinnumiðlunum við að finna vinnu handa 

þeim sem misst hafa vinnuna 

12. Frjáls mannaskipti (Voluntary turnover) 

13. Starfsmenn kaupa fyrirtækið 

(Jackson og Schuler, 1999, bls. 282). 

Ekki má gleyma að þegar starfsfólki er sagt upp, þá kemur fram mikið 

tilfinningalegt rót á viðtakandann og þann sem ber tíðindin.  Vegna þessa gegna 

tilfinningar lykilhlutverki í uppsagnarviðtalinu og þegar vel er gert þá standa báðir 

aðilar upp frá borði með gagnkvæmri virðingu og án kala til hvors annars (Ingrid 

Kuhlman, 2009, 5. febrúar).  Ef stjórnendur fyrirtækja hafa tækifæri til þá reynist 

fjárhagslega best að semja strax um starfslok og borga honum upp lögbundin 

uppsagnarfrest (Sigrún Hildur Kristjánsdóttir, 2006, bls. 74). 

2.3.2 Vinnulöggjöf – kjarasamningar 

Barátta fólks í átt að félagafrelsi á sér langa sögu á Íslandi.  Á seinni hluta 19. aldar 

var farið að stofna félög til hagsbóta almenningi og var fyrsta stéttarfélagið stofnað 

árið 1887 af prenturum og fyrsta verkamannafélagið var stofnað árið 1896 á 

Seyðisfirði.  Markmiðið var að sporna við óhóflega löngum vinnutíma og að hækka 

vinnulaun.  Bæði þessi félög urðu skammlíf.  Verkamannafélagið Dagsbrún leit 

dagsins ljós árið 1906 og Verkakvennafélagið Framsókn árið 1914.  Í kjölfarið 

bættust við fleiri félög starfsfólks sem miðuðu að því að efla og bæta hag þess og á 

árinu 1938 urðu mjög mikilvæg tímamót á íslenskum vinnumarkaði þegar lög um 

stéttarfélög og vinnudeildur voru sett (Lára V. Júlíusdóttir, 1995, bls. 22 – 23). 

Lögin um stéttarfélög og vinnudeilur eru oftast kölluð vinnulöggjöfin.  Hún mótar 

samskipta- og leikreglur á íslenskum vinnumarkaði.  Eitt helsta markmið hennar er 

að tryggja að íbúar þessa landi búi við vinnufrið og þau eiga einnig að tryggja að 

þrátt fyrir að árekstrar verði á milli aðila vinnumarkaðarins, að sem minnst tjón 

hljótist af þeim sökum fyrir atvinnulífið i landinu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2008).   

Stéttarfélag er skilgreint sem félag og stofnað í þeim tilgangi að hagsmuna 

félagsmanna sé gætt, fyrst og fremst gagnvart vinnuveitendum (Lára V. Júlíusdóttir, 

1995, bls. 24).  Standa þarf vörð um rétt starfsfólks þegar kemur til uppsagna, hvort 

sem er frá starfsmanni eða atvinnurekanda.  Í lögum um uppsagnir verkafólks nr. 
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19/1979 er að finna helstu ákvæði þar að lútandi og tryggja því lágmarksréttindi 

(Lára V. Júlíusdóttir, 1997, bls. 226).    

Það eru liðin 70 ár frá því að vinnulöggjöfin var lögsett og íslenskt atvinnulíf hefur 

tekið mjög miklum breytingum og farið í gegnum miklar sveiflur á þessu tímabili.  

Kreppan var í algleymingi, atvinnuleysi var mikið, gripið var til kauplækkana og oft 

kom til átaka.  Ótrúlega lítið hefur verið hreyft við vinnulöggjöfinni frá árinu 1938, 

verkalýðshreyfingarnar í landinu hafa staðið vörð um hana og þá helst að verja sinn 

helgasta rétt, verkfallsréttinn (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008).   

2.3.3 Hópuppsagnir 

Fyrir utan uppsagnir á einstökum starfsmanni og réttarstöðu hans gagnvart 

atvinnurekandanum þá eru frekari reglur settar í lög og kjarasamninga þegar kemur 

að hópuppsögnum.  Þær lúta fyrst og fremst að því að samráð sé haft við 

trúnaðarmann starfsmanna og að tilkynning berist til vinnumiðlunar.  Reglurnar 

segja að líða þurfi einn mánuður frá því að slík tilkynning berist, svo að starfslok 

starfsmanns geti hafist.  Gæta þarf að réttarstöðu launafólks og er markmiðið með 

því að setja kjarasamningsákvæði um hópuppsagnir til þess gert að komist verði hjá 

óþarfa uppsögnum (Lára V. Júlíusdóttir, 1997, bls. 244).  Er þetta gert í tvennum 

tilgangi, annars vegar til að koma í veg fyrir að uppsagnir starfsmanna verði ekki 

fleiri en nauðsyn krefur vegna samdráttar í rekstri og hins vegar svo að hið opinbera 

geti gert viðhlítandi ráðstafanir til að lágmarka áföllin sem óhjákvæmilega koma í 

kjölfar hópuppsagna. 

Í lögum um hópuppsagnir nr. 63/2000, segir í 1.gr. að þau nái yfir og gildi um 

hópuppsagnir atvinnurekanda á starfsmönnum sem tengist ekki hverjum og einum 

þeirra og eru því ekki ástæða uppsagnarinnar en er sagt upp á 30 daga tímabili.  

Gildissvið laganna nær yfir: 

a)  Að minnsta kosti 10 starfsmenn í fyrirtækjum sem venjulega hafa fleiri en 20 

og færri en 100 starfsmenn í vinnu 

b) Að minnsta kosti 10% starfsmanna í fyrirtækjum sem venjulega hafa hið 

minnsta 100 starfsmenn en færri en 300 starfsmenn í vinnu 

c) Að minnsta kosti 30 starfsmenn í fyrirtækjum sem venjulega hafa 300 

starfsmenn eða fleiri í vinnu 
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Í 2.gr. laganna kemur fram að þessi lög gilda ekki um hópuppsagnir sem koma til 

framkvæmda samkvæmt ráðningarsamningum sem gerðir eru til ákveðins tíma eða 

vegna sérstakra verkefna nema slíkar uppsagnir eigi sér stað áður en þeir samningar 

renna út eða verkefni lýkur og ekki heldur fyrir áhafnir skipa (Lög um hópuppsagnir 

nr. 63/2000). 

Sér ákvæði er í lögunum um tilkynningarskyldu til svæðisvinnumiðlunar og þarf 

hún að vera skrifleg og skulu upplýsingar um fyrirhugaðar hópuppsagnir og um 

samráð samkvæmt 5. og 6. gr., en einkum þá hvað varðar ástæður uppsagnanna, hve 

mörgun starfsmönnum stendur til að segja upp, hversu margir starfsmenn séu að 

jafnaði í vinnu og á hvaða tímabili uppsagnirnar, eiga að taka gildi 

(Vinnumálastofnun, e.d.a). 

Þegar þarf að grípa til þess að fækka fólki þá er aldrei of mikil áhersla lögð á að 

vanda þarf mjög til verks.  Mikilvægt er að niðurstaðan og upplifun starfsfólks, 

hvort sem eru þau sem missa vinnuna eða verða áfram hjá fyrirtækinu, verði jákvæð 

og gerist það þegar undirbúningur er mjög góður og faglegur í alla staði.  Þegar 

dyntir framkvæmdastjóra, ófullnægjandi upplýsingar eða sambandsleysi einkennir 

uppsagnarferlið og ákvarðar hverjum er sagt upp og hverjum ekki, þá skapast kvíði 

og þráhyggja hjá starfsfólki.  Það er aldrei hægt að komast hjá neikvæðni í 

uppsagnarferli en ef þeir sem upplifa það sterkt að allt hafi verið gert sem mögulegt 

var, þá kemur það ekki niður á frammistöðu þess né gæðum starfsins sem það sinnir 

(Jackson og Schuler, 2000).  

Afleiðingar hópuppsagna eru margþættar og kemur fram meðal annars með þeim 

hætti að starfsfólk sem heldur vinnunni sinni eftir að hafa séð á eftir góðum vinum 

og félögum finna oft til reiði, kvíða, kaldhæðni, vantrúar, óöryggis og andstyggðar í 

garð atvinnurekandans.  Þeir eru með sektarkennd að hafa ekki verið sagt upp og í 

hvert sinn sem þeir ganga fram hjá tómum skrifborðum þá blossar þessi tilfinning 

upp.  Álagið verður meira, þurfa að setja sig inn í fleiri störf og jafnvel að axla meiri 

ábyrgð (Ingrid Kuhlman og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008, bls. 54 - 56). 
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2.4 Efnahagsþróun og vinnumarkaður 

2.4.1 Hagvöxtur og atvinnuleysi 

Hagvöxtur er skilgreindur sem aukning landsframleiðslu, þjóðarframleiðslu eða 

þjóðartekna á föstu verðlagi yfir ákveðið tímabil. Einnig getur verið tekið tillit til 

þróunar á mannfjölda og er þá hagvöxtur skilgreindur sem aukning fyrrnefndar 

hagstærða á mann.  Það er veigameira þegar tekið„ er tillit til mannfjölda þegar til 

lengri tíma er litið en það sýnir jafnframt betur hvað er til skiptanna (Sigurður 

Snævarr, 1993, bls. 46). 

Hagvöxtur getur verið ýmist jákvæður eða neikvæður.  Hann er jákvæður þegar 

aukning verður í þjóðarframleiðslu vöru og þjónustu.  Með þjóðarframleiðslu er átt 

við heildarverðmæti sem framleidd er á einu ári.  Þegar dregur úr 

þjóðarframleiðslunni þá er stundum sagt að hagvöxturinn sé neikvæður (Gylfi 

Magnússon, 2000, 30. nóvember).   

Helstu einkenni hagvaxtar eru: 

1. Vinnuafl og framleiðslugeta vaxa tiltölulega jafnt en samt sem áður þannig að 

framleiðslan vex hraðar en vinnuaflið 

2. Vöxtur fastafjármagns er stöðugt og töluvert meiri en sem nemur aukningu 

vinnuaflsins.  Fjármagn á hvern vinnandi mann vex enn frekar. 

3. Fastafjármagn og framleiðsla eykst á svipuðum hraða þannig að fjármagn á 

hverja einingu sem er í framleiðslu er tiltölulega stöðugt. 

4. Til lengri tíma er arðsemi fastafjármagns tiltölulega stöðugt, einnig er hlutfall 

launa og hagnaðar stöðugt (Sigurður Snævarr, 1993, bls. 49).  

Efnahagsleg öfl hafa áhrif á þjóð sem heild, hvort sem um er að ræða einstaklinga 

eða fyrirtæki.  Það breytir ekki hvort um rekstur á litlu heimili er að ræða eða stóru 

fyrirtæki, bæði eru þau að reyna að ná sem mestri hagkvæmni út úr sínum rekstri.  

Aukinn hagvöxtur leiðir til aukinnar neyslu og svo öfugt þegar hagvöxtur verður 

neikvæður á milli ára (Hill og Jones, 2004, bls. 60).  Hagsveiflan nær yfir fjögur 

tímabil, í góðæri þegar þjóðarframleiðslan nær tímabundnu hámarki, þegar 

samdráttartimabilið hefst með minnkandi framleiðslu.  Það þriðja er kreppan, en 

það er það ástand þegar samdrátturinn nær botninum og síðasta stig hagsveiflunnar 
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er síðan þenslutímabilið eða uppsveiflan sem kemur í kjölfar kreppu með vaxandi 

þjóðarframleiðslu, atvinnu og tekjum (Inga Jóna Jónsdóttir, 1995, ágúst, bls. 133). 

Í sögulegu tilliti hefur kreppan skollið á áður hér á Íslandi.  Fyrir tæpum 20 árum 

drógst landframleiðsla saman um 3.2% og um miðjan sjöunda áratuginn 

mokveiddist síld og flæddu síldarpeningarnir út um allt.  Mikið var byggt, það varð 

þensla og verðbólga, síldin hvarf og landsframleiðsla drógst saman um 6,7%.  

Einnig eftir seinna stríð hafði landsframleiðslan dregist saman um 7% og enn fyrr, í 

upphafi kreppunnar miklu árin 1929 til 1932 varð 3,5% samdráttur.  Á öllum 

þessum tímabilum varð töluverð aukning í atvinnuleysi (Ríkissjónvarpið, 2008, 29. 

október). 

2.4.2 Kreppa – Samdráttur 

Tvenn skilyrði einkenna kreppur, annað er minnkandi landsframleiðsla og það 

síðara aukið atvinnuleysi.  Þumalfingursreglan er stundum sögð sú að ef 

þjóðarframleiðsla dregst saman að raunvirði tvo ársfjórunga í röð, að þá sé skollin á 

kreppa.  Að vísu geta kreppur verið misharðar, það er að segja að samdrátturinn geti 

orðið misjafnlega langur eða mikill og því ekki alltaf augljóst hvort um er að ræða 

kreppu eða bara samdrátt (Gylfi Magnússon, 2003, 4. júní).  

Reynslan hefur marg oft sýnt gegnum áranna rás, bæði hérlendis og erlendis að eftir 

snarpan samdrátt þá sækir hagvöxtur í sig veðrið á nýjan leik og þenslu tímabilið 

hefst (Seðlabanki Íslands, 2008, nóvember).  

2.4.3 Atvinnuleysi 

Ekki vilja allir vinna en þeir sem það vilja eru vinnuaflið í landinu og samanstendur 

af öllum þeim sem eru með vinnu eða eru skráðir atvinnulausir og vilja vinna.  

Hlutfall atvinnuleysis í prósentum talið er reiknað út frá þeim hluta vinnuaflsins 

sem er atvinnulaus en vill vinna.  Þetta er ekki óskeikult vegna þess að það er alltaf 

einhver hluti vinnufærra kvenna og karla sem ekki skrá sig atvinnulaus (Begg, 

2000, bls. 449).   

Lögin um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 kveða svo á um að hver sá sem hefur 

unnið fyrir launum í annarra þjónustu í að minnsta kosti 25% starfshlutfalli í 

hverjum mánuði og skil hafa verið á tryggingargjaldi vegna starfsins hefur rétt á 

atvinnuleysisbótum.  Þetta á einnig við um sjálfstætt starfandi einstakling svo 
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framarlega sem hann hefur staðið í skilum með staðgreiðslu af reiknuðu endurgjaldi 

mánaðarlega.  Undantekning er á þessu fyrir þá sem skila einu sinni á ári, þeir 

teljast ekki vera sjálfstætt starfandi einstaklingur í skilningi þessara laga.  

Námsmenn sem stunda 75% samfellt nám eða meira hjá viðurkenndri 

menntastofnun falla einnig undir þessi lög og hafa rétt á því að sækja um 

atvinnuleysisbætur (Lög um atvinnuleysistryggingar).  

2.4.4 Sveigjanleiki á vinnumarkaði 

Til þess að vinnumarkaður teljist vera fullkomlega sveigjanlegur þurfa markaðsöflin 

alltaf að halda atvinnuleysi í lágmarki og vinnuafl flyst þangað sem þess er þörf. 

Tekjurnar breytast því stöðugt til að halda við fullu atvinnustigi (Katrín Ólafsdóttir, 

2008, bls. 8).  Það er yfirleitt gerður greinamunur á því hversu miðlægir 

kjarasamningar eru annars vegar og hins vegar hversu samræmdir þeir eru í 

rannsóknum sem kanna eiga þjóðhagsleg áhrif þeirra.  Þegar talað er um að 

kjarasamningur sé miðlægur þá byggist það á því hvort samningurinn er á 

landsvísu, eftir atvinnugreinum eða í hverju fyrirtæki fyrir sig.  Þegar talað er um 

samræmdan kjarasamning er átt við að þótt samningar séu margir þá eru þeir af 

sama toga og sömu forsendur hafa verið lagðar til grundvallar og gefa þá sömu 

niðurstöðu (Katrín Ólafsdóttir, 2008, bls. 16). 

Kjarasamningakerfið á Íslandi flokkast sem miðlægt og samræmt en samt sem áður 

er sveigjanleiki mikilvægur því það er misjafnt hversu miðlægir samningarnir eru 

hverju sinni.  Það getur verið háð aðstæðum í þjóðarbúinu og þeim væntingum sem 

eru gerðar hverju sinni.  Margar reglur um vinnumarkaðinn koma fram í 

kjarasamningum en ekki í lögum enda hafa kjarasamningar lagalegt gildi.  Lög og 

reglur um vinnumarkað á Íslandi hamla ekki starfsemi vinnumarkaðins (Katrín 

Ólafsdóttir, 2008, bls 56)  

Vinnumarkaður er sveigjanlegur á Íslandi ef miðað er við mörg Evrópulönd enda 

eru lönd í Evrópu að leitast eftir því að auka sveigjanleika í þeim málaflokki.  

Reglur á Íslandi eru ekki eins strangar varðandi stofnun og slit ráðningasamninga.  

Með því að takmarka sveigjanleikann dregur úr verðmætasköpun.  Það hefur sýnt 

sig hjá þeim Evrópuþjóðum þar sem vinnumarkaðurinn þarf að lúta ósveigjanlegum 

reglum að nýráðningar eru heftar og viðbragðsflýti fyrirtækja minnkar.  Í mörgum 

þessara landa hefur atvinnuleysi fest rætur.  Þegar hömlur verða lögbundnar þá 
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verður takmarkaður möguleiki á að fækka starfsfólki í verkefnaskorti að sama skapi 

og það veldur fyrirtækjum erfiðleikum að bæta við sig starfsfólki þegar verkefni fást 

með litlum fyrirvara (Samtök atvinnulífsins, e.d). 

Í stað uppsagnar getur komið sá möguleiki að atvinnurekandi fari fram á 

sveigjanleika í launum.  Ef atvinnurekandi hefur ekki verið að greiða eftir 

lágmarkslaunum kjarasamninga þá ætti sá kostur að vera mögulegur.  Það getur 

verið að áhættufælni sé ástæðan fyrir því að fyrirtæki fara síður þá leið að lækka 

laun starfsmanna sinna.  Launalækkun getur haft þau áhrif að starfsandi innan 

fyrirtækisins verði slæmur og það hafi áhrif á ástundun starfsmannanna.  Ef 

vinnuafköstin minnka og framlegðin að sama skapi er ekki víst að fyrirtækið hagnist 

á þeirri aðgerð þegar til lengri tíma er litið.  Aftur á móti getur verið að 

starfsmaðurinn sætti sig frekar við lægri meðallaun ef vinnuveitandinn getur tryggt 

að þau sveiflist lítið og stöðugleiki sé hafður í fyrirrúmi (Gylfi Zoega og Þorlákur 

Karlsson, 2005, bls. 202). 

2.5 Fyrri rannsóknir á launabreytingatregðu 

Gylfi Zoega og Þorlákur Karlsson gerðu könnun árið 2005 á meðal stjórnenda 718 

íslenskra fyrirtækja sem hafa fjóra starfsmenn eða fleiri.  Helsta niðurstaða 

könnunar Gylfa og Þorláks var að stjórnendur íslenskra fyrirtækja myndu ekki 

lækka laun starfsmanna sinna í niðursveiflu í 90,6% tilfella.  Þátttakendum var 

gefinn kostur á að svara helstu ástæðum fyrir því í opinni spurningu.  Stjórnendum 

þóttu  kjarasamningar ekki bjóða upp á það í 22,2% tilfella, það væri mjög erfitt eða 

ekki hægt í 16,1% tilfella og í 11,7% tilfella myndu stjórnendur freka bregða á það 

ráð að segja upp starfsfólki.  Þá voru 10% sem töldu líklegt að starfsmenn myndu 

segja upp ef launalækkun yrði gerð.  Það voru 40% sem nefndu aðrar ástæður.  Þá 

var lögð fyrir stjórnendurna lokuð spurning um ástæður þess að laun væru ekki 

lækkuð.  Það var afgerandi mikilvægast á öllum mælingum á meðal stjórnendanna 

að þeir  töldu að launalækkun kynni að valda því að reyndir starfsmenn myndu 

segja upp og í stað þeirra kæmu menn sem ekki hefðu sömu þekkingu og sambönd í 

fyrirtækinu.  Ástæðan sem var næst mikilvægust var að launalækkun gæti þýtt að 

afkastamestu starfsmennirnir myndu hætta á meðan uppsagnir gætu beinst að 

afkastaminni starfsmönnum.   
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Loka niðurstaða Gylfa og Þorláks eftir að hafa greint og kannað íslenskan 

vinnumarkað og stjórnendur hans, var sú að á sveigjanlegum vinnumarkaði þar sem 

hömlur eru litlar á uppsögnum og launabreytingum, velji stjórnendur fyrirtækja þá 

leið að halda launum stöðugum.  Þeir reyni frekar að segja upp starfsmönnum sem 

að þeirra mati hafi ekki staðið sig sem skyldi.  Þeir velji þá leið að ráða þá frekar 

aftur til starfa þegar betur gengur í rekstrinum.  Lækkun á launum komi síður til 

greina því með þeim aðgerðum væri hætta á því að góðir starfsmenn segji upp 

sjálfir. Afleiðingin verði sú að vinnumarkaður verði tvískiptur að því leyti að sumir 

hafi góð laun og verði öryggir í starfi á meðan aðrir lifa við óöryggi og oft 

langvarandi atvinnuleysi og lág laun (Gylfi Zoega og Þorlákur Karlsson, 2005, bls. 

211). 
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3. Rannsóknaraðferð 
Ástæða og tilgangur rannsóknar er tilgreint í kaflanum hér á eftir.  Einnig verður 

fjallað um val á aðferðum við rannsóknina.  Annarsvegar á rannsókn á atvinnulífi á 

Austurlandi síðustu 10 ár og hins vegar útskýrð aðferðafræði eigindlegra rannsókna.  

Þá verður fjallað um uppbyggingu rannsóknarinnar og framkvæmd hennar. 

3.1 Ástæða og tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að rannsaka hvort breytingar hefðu orðið á háttum 

stjórnenda við uppsagnir miðað við það sem áður þekktist í þeim fyrirtækjum sem 

þeir voru við stjórn.  Ástæðan liggur í því mikla efnahagshruni sem átti sér stað 

haustið 2008 á Íslandi.  Einnig vakti það spurningar hvort viðbrögð ríkisstjórnar 

Íslands við breyttum aðstæðum á vinnumarkaði hefði haft áhrif á ákvarðanir 

stjórnenda varðandi uppsagnir starfsfólks.  Þar að auki höfðum við áhuga á því að 

vita hvort stjórnendur fyrirtækja hefðu á meðvitaðan hátt hugað að líðan 

starfsmanna, bæði þeirra sem urðu fyrir einhverskonar skerðingu og einnig þeirra 

sem héldu vinnu sinni. 

3.2 Val á aðferð 

Við val á aðferð þá mátum við hvernig væri best að fá þær upplýsingar sem þyrfti til 

þess að svara rannsóknarspurningum okkar.  Við kynntum okkur vel þær aðferðir 

sem hafa tíðkast í gegnum tíðina þegar til uppsagna hefur komið til hjá fyrirtækjum.  

Það var ljóst að umhverfið var ekki eðlilegt og því var ekki nóg að leita eftir 

fræðum um hvernig uppsagnir fara oftast nær fram og einnig þurfti að kynna sér 

sérstaklega framkvæmd hópuppsagna.  Að mörgu leyti er bankahrunið á Íslandi 

síðastliðið haust einsdæmi í sögu Íslendinga.  Við töldum því eftir miklar 

vangaveltur að við myndum fá mest út úr rannsókninni með því að taka djúpviðtöl 

við þátttakaendur enda vorum við að leita að svörum sem erfitt hefði verið að fá 

með stöðluðum spurningalista með nokkrum svarmöguleikum.  Þá fundum við 

upplýsingar um hvernig þróun atvinnulífs hefur verið á Austurlandi síðustu 10 ára 

og studdumst við fyrirliggjandi gögn.  Með þessar upplýsingar í farteskinu var hægt 

að hefja rannsóknina. 
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3.3 Rannsókn á atvinnulífi á Austurlandi síðustu 10 ár 

Við upplýsingaöflun um atvinnulíf á Austurlandi síðustu 10 ára nýttum við okkur 

þau forgögn sem til voru.  

Þegar talað er um forgögn er átt við gögn sem eru fyrirliggjandi og hefur verið 

safnað saman í öðrum tilgangi en að leysa viðkomandi viðfangsefni (McDaniel og 

Gates, 2007, bls. 92). Til þess að ná í forgögnin var leitað í gagnagrunna íslenskra 

stofnana.  

Gagnagrunnar fyrirtækja og stofnana eru útbúnir á grundvelli upplýsinga sem eru til 

(McDaniel og Gates, 2007, bls. 95).  Gagnagrunnar sem við notuðum við samantekt 

um atvinnulíf á Austurlandi voru gagnagrunnar á vefsíðunum: 

http://www.hagstofa.is og http://www.vinnumalastofnun.is.  

Hagstofan nýtir sér opinberar skrár að mestu leyti fyrir opinbera hagskýrslugerð.  

Undirstaða hagskýrslugerðar eru skrár skattayfirvalda um efnahagsmál og fyrirtæki.  

Þá koma upplýsingar um launþega, laun þeirra og staðgreiðslu frá skýrslum 

launagreiðenda til skattayfirvalda sem nýtist aðallega til hagskýrslugerðar um 

vinnumarkað, laun og fyrirtæki (Hagstofan, e.d.a). 

Á vef Vinnumálstofnunar kemur fram að stofnuninni er ætlað að afla reglulega 

upplýsinga um atvinnuástand, atvinnuleysi og atvinnuhorfur frá einstökum 

landshlutum. Þá er henni ætlað að fylgjast með samsetningu vinnuaflsins í landinu, 

kanna reglubundið mannaflaþörf og framtíðarhorfur í atvinnugreinum og að lokum 

að miðla þessum upplýsingum um atvinnuástandið í landinu. (Vinnumalastofnun, 

e.d.b). 

3.4 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á innsæi og skilningi og eru framkvæmdar 

með viðtölum, skoðun, þátttökuathugun og greiningu á fyrirliggjandi gögnum 

(McDaniel og Gates, 2007, bls. 128).  

Áhersla er lögð á að einstaklingurinn sé virkur sem túlkandi veruleikans.  Athafnir 

fólks eru útskýrðar með því að afla gagna um hvaða merkingu það leggur í aðstæður 

sínar og reynslu.  Þetta er gert með því að taka meðal annars viðtöl við fólk þar sem 

spurningar og svör eru ekki í stöðluðu formi heldur miða að því að fá viðmælanda 

til að lýsa reynslu sinni og upplifun.  Það sem kemur út úr slíkri rannsókn er ekki 

http://www.hagstofa.is/
http://www.vinnumalastofnun.is/
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hægt að setja fram tölulega og gera þannig samaburð á niðurstöðunum heldur er 

reynt að finna út hvað einstaklingar og hópar eiga sameiginlegt í reynslu sinni og 

upplifun (Jón Gunnar Bernburg, 2005, 21. nóvember). 

Djúpviðtöl við þátttakendur flokkast undir eigindlegar rannsóknir. 

3.5 Djúpviðtöl 

Djúpviðtöl (Individual depth interviews, IDI) eru viðtöl sem eru byggð upp með 

spurningum eða umræðupuntkum.  Það er meira um samtal á milli tveggja persóna, 

spyrils og viðmælanda með undirbúnum spurningum og umræðupunktum heldur en 

eiginlegt viðtal.  Með slíku viðtali er hægt að spyrja meira út frá þeim svörum sem 

viðmælandi gefur og fá enn frekari upplýsingar um þætti sem spyrlinum þykja 

áhugaverðir.  Spyrillinn þarf að vera vel undirbúinn undir slíkt viðtal og vera búinn 

að ígrunda vel efnið og spurningarnar sem hann vill leggja fyrir viðmælanda sinn 

(McDaniel og Gates, 2007,  bls. 149 - 151).  

Aðalkosturinn við djúpviðtöl er að oft er hægt að afla meiri upplýsinga frá hverjum 

þátttakanda fyrir sig, en ef til vill væri hægt að gera með öðrum 

rannsóknaraðferðum.  Ókosturinn er sá að aðferðin þykir vera dýr og tímafrek og 

sjaldgæft er að stór þátttakendahópur fáist til að svara.  Í tilvikum með fáum 

svarendum er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum um stærri hóp fólks eða 

þýðisins.  Það er þó vert að benda á að flestar rannsóknaraðferðir félagsvísinda fela 

ekki í sér beina alhæfingu yfir á þýði með til þess gerðum óvissuútreikningum.  

Djúpviðtöl eru ein af þessum aðferðum.  Þau er samt sem áður mikilvægur hlekkur í 

keðju fjölmargra rannsóknaraðferða sem notaðar eru til að afla áreiðanlegra gagna í 

félags- og heilbrigðisvísindum (Þorlákur Karlsson, 2005, 5. desember). 

3.6 Uppbygging rannsóknar 

Í þessum kafla er fjallað um hvernig var staðið að rannsókninni, uppbyggingu 

hennar og hvernig þátttakendur voru valdnir.  Þá er farið yfir hvaða mælitæki voru 

notuð við rannsóknina og hvernig framkvæmdin fór fram. 

3.6.1 Þátttakendur 

Þátttakendur eru allir atvinnurekendur á Austurlandi, norður frá Vopnafirði, suður á 

Djúpavog og allt þar á milli.  Ákveðið var í upphafi að taka niður starfsgreinar á 
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Austurlandi og sjá út frá þeim hvernig talið var best að flokka atvinnurekendur 

frekar niður.  Ákveðið var að taka fyrir þrjár tegundir af atvinnurekendum, það er 

fyrirtæki í verktakastarfsemi, bankastarfsemi og að síðustu ríki og sveitarfélög.  

Eftir að hafa rannsakað atvinnulíf á Austurlandi síðustu 10 ár mátti sjá greinilega að 

mestu sviptingarnar voru í tveimur sveitarfélögum þegar komið var að 

atvinnuuppbyggingu og síðan niðursveiflunni sem sést í stór auknu atvinnuleysi, en 

það eru Fjarðabyggð og Fljótsdalshérað.  Einnig eru þetta langstærstu 

sveitarfélögin, en í upphafi árs 2009 var hlutfall þeirra sem bjuggu í þessum tveimur 

sveitarfélögum rúm 53% af öllum þeim sem búa á Austurlandi sjá töflu 2 í viðauka 

3 (Hagstofan, e.d.b).  Það var því ákveðið að einbeita sér sérstaklega að 

atvinnurekendum í þessum tveimur sveitarfélögum.  Aðferðin sem notuð var við val 

á viðmælendum heitir kenningarlegt úrtak (theoretical sampling).  

Aðferðin sem er notuð við slíka upplýsingasöfnun er fyrst og fremst gerð með því 

að taka viðtöl og gera athugun á þeim gögnum og rannsóknum sem til eru fyrir á 

sambærilegu viðfangsefni.  Það er mikilvægt að sá sem tekur viðtölin sé með opnar 

spurningar eða umræðupunkta til að tala út frá við viðmælanda sinn svo auðveldara 

sé fyrir hann að koma sem flestum skoðunum sínum og upplifunum óþvingað á 

framfæri.  Það er ekki hægt að gefa upp nákvæman fjölda á viðmælendum sem segir 

okkur hvernær er komið nóg til að sanna eða afsanna kenningar.  En þegar við 

finnum að við erum ekki að fá fleiri nýjar sýnir á viðfangsefnið, þ.e. það má sjá 

ákveðið þema komið upp í svörum þeirra viðmælenda sem komnir eru, þá má hætta 

að taka viðtöl og vinna úr niðurstöðum.  Einnig er mögulegt fyrir okkur að líta út 

fyrir rammann og reyna að finna viðmælanda sem við teljum mögulegt að gefi 

okkur aðra sýn á viðfangsefnið (Hideyuki Matsumoto, e.d). 

Byrjað var á því að útbúa lista yfir atvinnurekendur á Austurlandi sem tilheyrðu 

þessum þremur skilgreindu starfsgreinum: verktakafyrirtæki, bankastofnanir og 

sveitarfélög og ríkisfyrirtæki.  Ákvörðun var síðan tekin um að velja tvo til fjóra 

atvinnurekendur sem höfðu 20 eða fleiri starfsmenn í hverri starfsgrein.  

Tölvupóstur var sendur á starfsmannastjóra eða stjórnendur sjö atvinnurekenda á 

Austurlandi til að kanna hvort áhugi væri til staðar hjá þeim að veita viðtal.  Um var 

að ræða tvö sveitarfélög og eina ríkisstofnun, tvær bankastofnanir og tvö 

verktakafyrirtæki.  Einnig höfðum við samband við fyrrverandi starfsmannastjóra 

eins stærsta verktakafyrirtækis á Austurlandi sem fór fram á gjaldþrotaskipti í 
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nóvember 2008.  Sá hinn sami gegndi sömu stöðu hjá verslunar- og 

þjónustufyrirtæki sem hætti atvinnustarfsemi á vormánuðum 2009 þegar fyrirtækið 

seldi allar einingar út úr fyrirtækinu og sagði upp þeim starfsmönnum sem eftir voru 

og fylgdu ekki seldum rekstraeiningum.  

 

Mynd 3 - Aldur og kyn þattakanda í viðtölum 

 

Allir þeir sem samband var haft við sýndu því mikinn áhuga að veita viðtöl.  Rætt 

var við þrjár konur og átta karla á aldrinum 33 – 65 ára (sjá mynd 3).  Eftir að hafa 

tekið viðtöl við alla þá átta sem höfðu orðið fyrir valinu mátti sjá ákveðna hugmynd 

af niðurstöðum.  Ákveðið var því að bæta við einu fyrirtæki enn sem stundar 

annarskonar atvinnustarfsemi en þau fyrirtæki sem fyrir voru komin eða 

sjávarútvegsfyrirtæki.  Það komu upp nokkrar spurningar eftir að hafa rýnt í svör 

allra þátttakenda sem beindust að vinnumarkaðsaðgerðum ríkisstjórnarinnar í 

nóvember 2008.  Af þeirri ástæðu var óskað eftir viðtali við forstöðumann 

Vinnumálastofnunar á Austurlandi sem var veitt. 

3.6.2 Mælitæki 

Gerður var spurninga- og umræðulisti eftir að atvinnulíf á Austurlandi síðustu 10 ár 

var rannsakað og eftir að hafa lesið sig til og fræðilegi kaflinn skrifaður um 
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uppsagnir.  Spurningarnar og umræðupunktar voru 32 talsins og voru allar 

spurningarnar opnar. 

Opnar spurningar gefa viðmælenda tækifæri til þess að svara með sínum eigin 

orðum (McDaniel og Gates, 2007, bls. 337). 

Viðtölin voru tekin upp með forritinu Sound reccorder.  Viðtalið var svo prentað 

upp við hlustun.  Megin niðurstöður viðtalana voru svo teknar saman og greindar. 

3.7 Framkvæmd 

Byrjað var á því að senda þeim stjórnendum sem valdnir voru tölvupóst eða hringt 

var í viðkomandi til þess að kynna fyrir þeim verkefnið.  Höfundar kynntu sig og 

viðfangsefni verkefnisins og óskað var eftir því að fá viðtal (Sjá viðauki 1. Bréf til 

viðmælenda).  Viðbrögð voru jákvæð frá öllum þeim stjórnendum sem haft var 

samband við.  Næsta skref var að ákveða viðtalstíma í sameiningu.  Viðtölin fóru að 

mestu leyti fram á tímabilinu 1. apríl 2009 – 7. apríl 2009.  Ákveðið var að taka 

einn stjórnanda í viðbót í viðtal eftir að hafa talað við stjórnendur hjá átta 

atvinnurekendum sem komu að atvinnurekstri verktakafyrirtækja, bankastofnana, 

sveitarfélaga og heilbrigðisstofnunar.  Bætt var við einu sjávarútvegsfyrirtæki í 

atvinnurekstri til þess að kanna hvort efnahagshrunið gæti hugsanlega hafa haft 

áhrif á starfsmannamál innan slíks reksturs.  Sjávarútvegsfyrirtæki hafa verið í 

gegnum tíðina mjög mikilvægur atvinnurekandi á Íslandi og ekki síst á Austurlandi.  

Einnig var talin þörf á að fá frekari upplýsingar um stóran atvinnurekanda í 

Fjarðabyggð sem starfaði í einkageiranum, það er ekki fjármálafyrirtæki, ríki eða 

sveitarfélag. 

 Umræðulistinn var settur fram í spurningarformi en í viðtölunum þurfti ekki alltaf 

að spyrja allra spurninganna því oft svaraði viðmælandinn mörgum spurningum í 

einu svari.  Ef viðmælandinn þótti fara út fyrir efnið í svörum sínum þá var hann 

leiddur aftur inn á rétta braut.  Lengd viðtalanna voru frá 40 upp í 60 mínútur.  Eftir 

viðtölin voru þau prentuð upp í ritvinnslu (Word).  Greining á viðtölunum fór 

þannig fram að við tókum hvert viðtal fyrir sig og settum niður meginmál þeirra.  

Niðurstöður voru svo skrifaðar í framhaldi af þeirri vinnu í samræmi við þær 

rannsóknarspurningar sem lagt vara upp með.  Eftir að hafa greint helstu 

niðurstöður viðtalanna var tekið viðtal við forstöðumann Vinnumálastofnunar á 
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Austurlandi með örfáum spurningum sem upp höfðu komið við greininguna.  

Svörum forstöðumannsins var bætt inn þar sem við átti í greininguna, til að útskýra 

viss atriði betur. 

4. Greining/mat 
Í þessum kafla verður fyrir það fyrsta farið yfir forsögu stóriðjuframkvæmda á 

Austurlandi en þær framkvæmdir hafa haft afar mikil áhrif á atvinnulíf á 

Austurlandi síðustu ár.  Þar á eftir verður farið yfir atvinnulíf á Austurlandi síðustu 

10 ár.  Í fyrsta lagi er farið yfir þróun íbúafjölda í fjórðungum og samanburður 

gerður við landið allt.  Þá er skoðuð þróun atvinnuleysis, útgáfu atvinnuleyfa og 

skiptingu stöðugilda eftir atvinnugreinum.  Þá verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

viðtala við forstöðumenn fyrirtækja. 

4.1 Aðdragandi stóriðjuframkvæmda á Austurlandi 

Landsvirkjun var mikið í umræðu árið 1999 en umræðan um áform við 

Fljótsdalsvirkjun var í brennidepli.  Landsvirkjun fékk árið 1991 leyfi til að virkja 

Jökulsá á Fljótsdal en unnið hafði verið við umfangsmiklar rannsóknir allt frá árinu 

1983.  Undirrituð var viljayfirlýsing ríkisstjórnarninnar, Landsvirkjunar og Hydro 

Aluminium í Noregi um mitt ár 1999.  Hún fól í sér tímaáætlun um undirbúning og 

rannsóknir þannig að ákvörðun yrði hægt að taka ári síðar um hvort ráðist yrði í 

byggingu álvers á Reyðafirði og raforkuöflun vegna þess (Landsvirkjun, e.d.a, bls. 

6).  Báðar fyrrgreindar virkjanir yrðu mjög stórar en Fljótsdalsvirkjun yrði 210 MW 

og Kárahnjúkavirkjun 500 MW (Egill Ólafsson, 1998, 12. ágúst, miðopna).  Lögum 

um umhverfismat var breytt eftir að Landsvirkjun fékk virkjunarleyfi fyrir 

Fljótsdalsvirkjun og náðu þau ekki yfir þær framkvæmdir sem höfðu hlotið 

skipulagsmeðferð samkvæmt eldri lögum (Landsvirkjun, e.d.a, bls. 6).  Andstaða 

var við Fljótsdalsvirkjun vegna áhrifa frá byggingu lóns við Eyjabakka á umhverfið 

og var því verið að kanna möguleika á framkvæmdum við Kárahnjúkavirkjun.  Sú 

virkjun kallaði á byggingu lóns sem yrði svipað á stærð og Eyjabakkalón en von 

stjórnenda Landsvirkjunar var að það yrði ekki eins umdeilt og Fljótsdalsvirkjun. 

Þar sem Kárahnjúkavirkjun yrði svo viðfangsmikil og dýr var ljóst að ekki yrði 

farið í frekari framkvæmdir fyrr en á borðinu lægi samningur um mikla orkusölu til 

stóriðju (Egill Ólafsson, 1998, 12. ágúst, miðopna).  
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Þann 1. ágúst 2001 kom úrskurður Skipulagsstofnunar fram þar sem stofnunin 

lagðist gegn framkvæmdum við Kárahnjúkavirkjun.  Skýrslan sem 

Skipulagsstofnun sendi frá sér var ítarleg og var tekið til margra þátta, allt frá 

áhrifum virkjunar á plöntur, dýr og samfélagið til verndargildis og fegurðar 

landslags.  Þegar mat á öllum þáttum hafði verið dregið saman var niðurstaðan sú 

að Kárahnjúkavirkjun myndi hafa umtalsverð umhverfisáhrif og ekki hefði verið 

sýnt fram á að annar ávinningur af fyrirhuguðum framkvæmdum yrði slíkur að hægt 

væri að vega það á móti.  Þá voru þau gögn sem Landsvirkjun hafði lagt til að þeirra 

mati ófullnægjandi (Skipulagsstofnun, 2001, 1. ágúst).  Úrskurður 

Skipulagsstofnunar hafði veruleg áhrif á fyrirhugaðar framkvæmdir á Austurlandi 

en á þessum tíma voru þær framkvæmdir lykilþættir í stefnu þáverandi ríkisstjórnar 

í efnahags- og atvinnumálum þjóðarinnar.  Stefnu sem ætlað var að vera megin 

þáttur í nýrri efnhagslegri uppsveiflu næstu árin á eftir (Morgunblaðið, 2001, 2. 

ágúst).  Skipulagsstofnun féllst á byggingu álvers í Reyðarfirði þann 31. ágúst 2001 

í úrskurði sínum um umhverfisáhrif (Skipulagsstofnun, 2001, 31. ágúst) þar sem 

gert er ráð fyrir 610 stöðugildum þegar framkvæmdum ljúki árið 2012.  Þrátt fyrir 

að samþykki hafi verið gefið fyrir álversframkvæmdum var á þessum tímapunkti 

ekki komið samþykki fyrir framkvæmdum við Kárahnjúkavirkjun (Morgunblaðið, 

2001, 7. september). 

Úrskurður Skipulagsstofnunar um Kárahnjúkavirkjun þann 1. ágúst 2001 var 

kærður til umhverfisráðherra af fjölmörgum.  Þann 21. desember 2001 birtist 

úrskurður umhverfisráðherra um mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar (Siv 

Friðleifsdóttir, 2001. 21. desember), þar sem hinn kærði úrskurður 

Skipulagsstofnunar uppkveðinn var felldur úr gildi.  Umhverfisráðherra sagði í 

úrskurði sínum að fallist yrði á fyrirhugaðar framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun 

með 20 skilyrðum (Umhverfisráðuneytið, 2001, 21. desember). 

Frumvarp um Kárahnjúkavirkjun var samþykkt 8. apríl 2002 með 44 atkvæðum 

gegn níu (Morgunblaðið, 2002, 9. apríl).  Í lögum nr. 38/2002 um virkjun Jökulsár á 

Brú og Jökulsár í Fljótsdal og stækkun Kröfluvirkjunar var Landsvirkjun heimilt að 

reisa og reka vatnsaflsvirkjun í Fljótsdal með allt að 750 MW afli ásamt 

aðalorkuveitum með því að virkja Jökulsá á Brú og Jökulsá í Fljótsdal (Lög um 

virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal og stækkun Kröfluvirkjunar nr. 

38/2002).  Samþykkt frumvarpsins var söguleg enda um afar umdeilt frumvarp að 
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ræða og því margir þingmenn sem gerðu grein fyrir atkvæði sínu að þessu tilefni 

(Morgunblaðið, 2002, 9. apríl). 

Aðgerðaráætlun var undirrituð 19. apríl 2002 á milli Fjárfestingarstofnunar og 

Alcoa að lokinni heimsókn fulltrúa fyrirtækisins þar sem þeir kynntu sér hugmyndir 

um byggingu álvers á Reyðafirði.  Í áætluninni staðfestir Alcoa að lokið verði við 

hagkvæmniathugun á framkvæmdinni eigi síðar en 24. maí 2002 og verði 

niðurstaða áætlunarinnar jákvæð, komi til frekari viljayfirlýsinga í kjölfarið á milli 

Alcoa, íslenskra stjórnvalda og Landsvirkjunar (Morgunblaðið, 2002, 24. apríl, 

Landsvirkjun, e.d.b, bls. 6).  Það var svo föstudaginn 19. júlí 2002 sem 

Landsvirkjun, Alcoa og ríkisstjórn Íslands skrifuðu undir viljayfirlýsingu um 

formlegt samstarf um byggingu 295.000 tonna álvers á Reyðarfirði.  Í 

viljayfirlýsingunni kom fram að Landsvirkjun myndi ráðast í að reisa 

Kárahnjúkavirkjun með uppsettu afli allt að 630 MW.  Áætlað yrði að rafmagn úr 

virkjuninni yrði afhent nýju álveri í byrjun árs 2007 (Morgunblaðið, 2002, 20. Júlí, 

Landsvirkjun, e.d.b, bls. 6).  

Heimild til byggingar allt að 750 MW virkjunar við Kárahnjúka var gefin af 

iðnaðar- og viðskiptaráðherra 2. september 2002 (Landsvirkjun, e.d.b, bls. 4).  

Tæpu hálfu ári síðar samþykkti stjórn Landsvirkjunar raforkusamning við Alcoa eða 

Fjarðaál með nokkrum fyrirvörum vegna 322.000 tonna álvers á Reyðarfirði 

(Morgunblaðið, 2003, 11. janúar, Landsvirkjun, e.d.b, bls. 4).  Þessum áratuga 

vinnu og undirbúningstíma lauk svo loksins þegar undirritaðir voru samningar um 

byggingu álvers á Reyðarfirði laugardaginn 15. mars 2003 (Landsvirkjun, e.d.c).  

Undirskriftin markaði ein mestu þáttaskil í uppbyggingu atvinnulífs á Austurlandi.  

Við undirritun þessa var vissum endapunkti náð þrátt fyrir að framkvæmdir við 

virkjunina hafi þegar verið hafnar.  Framkvæmdir við álverið gætu nú hafist og nýtt 

uppbyggingartímabil á Austurlandi (Morgunblaðið, 2003, 16. mars).   

Rannsókna- þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri í samstarfi við Þróunarfélag 

Austurlands hefur undan farin ár sinnt rannsóknum á samfélagslegum áhrifum á 

Austurlandi vegna álvers- og virkjanaframkvæmdanna þar.  Megin niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á að allt bendi til þess að áhrif framkvæmdanna og 

reksturs álversins séu almennt jákvæð á miðsvæði Austurlands, þ.e. í Fjarðabyggð 

og á Héraði.  Niðurstöðurnar segja til um að í flestum tilfellum hafi áhrifin staðist 

væntingar svo sem með fjölbreyttari störfum, tekjum og þjónustu á ýmsum sviðum.  
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Áhrif framkvæmdanna virðast aftur á móti ekki hafa staðið undir væntingum á 

norðan- og sunnanverðu Austurlandi.  Þau svæði virðast fylgja öðrum svæðum utan 

áhrifasvæða Reykjavíkur og Akureyrar í þróun.  Lokaskýrslu verkefnisins má vænta 

í árslok 2009 (Svanfríður Inga Jónasdóttir og Hjalti Jóhannesson, 2009, 20. apríl). 

4.2 Atvinnulíf á Austurlandi síðustu tíu ár 

Fjallað verður um í þessum kafla íbúa- og atvinnuþróun á Austurlandi síðustu 10 ár. 

Þá verður atvinnuleysi á Austurlandi skoðað á tímabilinu og borið saman við landið 

allt ásamt því að taka fyrir síðustu mánuði þar sem atvinnuleysi hefur aukist jafnt og 

þétt á árinu 2009.  Við lítum á þá þróun sem hefur átt sér stað varðandi veitingar 

atvinnuleyfa fyrir erlent starfsfólk á Austurlandi og farið er yfir þær reglur sem 

gilda um þau.  Rýnt verður í breytingu á þátttöku starfsmanna í atvinnugreinum á 

Austurlandi og borið saman við þá þróun sem hefur átt sér stað eftir kyni og eftir 

ríkisfangi.  

4.2.1 Íbúaþróun á Austurlandi 1999 – 2008  

Tafla eitt í viðauka þrjú sýnir íbúafjölda á Íslandi 1. janúar 2009 sem voru 319.368 

manns en frá árinu 1999 hafði íbúum landsins fjölgað um tæp 16% (sjá mynd 4).  

Meðaltals aukning á milli ára er 1,48%.  Það má sjá alveg greinilega aukningu á 

milli áranna 2005 – 2006 og svo aftur á milli 2006 – 2007 en þá fer aukninginn vel 

yfir 2%. 
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Mynd 4 - Lykiltölur mannfjölda á Íslandi 1. janúar 1999 – 2009 

Heimild: Hagstofan, e.d.c. 

 

Í töflu tvö í viðauka þrjú má sjá að í janúar 1999 var íbúafjöldi á Austurlandi 12.153 

manns.  Alveg til ársins 2002 fer fækkun á milli ára frá 1,56% niður í 0,42% 

fækkun á milli áranna 2002 og 2001.  Á milli áranna 2002 og 2007 er svo fjölgunin 

jöfn og þétt upp á við, enda hefjast framkvæmdir við Kárahnjúka árið 2002 og á 

árinu 2007 er framkvæmdum að ljúka við uppbyggingu álvers í Reyðarfirði (sjá 

mynd 5). 
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Mynd 5 - Mannfjöldi á Austurlandi 1. janúar 1999 – 2009 

Heimild: Hagstofan, e.d.b. 

   

Ef íbúaþróun á Austurlandi hefði verið með sama hætti og íbúaþróun á landinu í 

heild sinni þá hefðu íbúar á Austurlandi átt að vera á bilinu 25 - 30 þúsund á síðasta 

áratug 20. aldar.  Það bendir til þess að þeir sem hafa fæðst í fjórðungnum hafi í afar 

mörgum tilfellum fluttst þaðan.  Rannsóknir segja til um að helmingur þeirra sem 

höfðu fæðst á Austurlandi og voru enn á lífi áttu þar ennþá heima árið 1992.  Ef við 

berum þróunina saman við Reykjavík þá bjuggu fjórir af hverjum fimm sem fæddir 

voru í Reykjavík eða á Reykjanesi þar ennþá árið 1992 (Stefán Ólafsson, 1997, 

nóvember).  Ef skoðuð er tafla þrjú í viðauka þrjú þá sést að aðeins er fjölgun í 

þremur sveitarfélögum á Austurlandi á milli ára.  Í Fljótsdalshrepp fjölgaði íbúum 

að meðaltali um tæp 16% á milli ára, Fljótsdalshérað sýnir fjölgun um 3,46% á milli 

ára og í Fjarðabyggð fjölgar að meðaltali 1,33% á milli ára.  Allt eru þetta 

sveitarfélög sem eru næst þeim stórframkvæmdum sem hafa verið á Austurlandi frá 

árinu 2002.  Önnur sveitarfélög á Austurlandi eru að sýna að meðaltali 0,59% - 

3,67% fækkun íbúa á milli ára.  Þegar heildaraukning eða heildarfækkun íbúa á 

Austurlandi er skoðuð frá árinu 1999 til ársins 2009 þá er það sama upp á 

teningnum.  Þessi sömu þrjú sveitarfélög sýna aukningu á íbúafjölda sínum.  Í 

Fljótsdalshrepp fjölgar íbúum á 10 ára tímabili um 40,63%, í Fjarðabyggð fjölgar 
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íbúum um tæp 10% og á Fljótsdalshéraði fjölgar íbúum um 34,27% (Hagstofan, 

e.d.b). 

 

Mynd 6 - Fjöldi erlendra ríkisborgara á Austurlandi 1. janúar 1999 – 2008 

Heimild: Hagstofan, e.d.d. 

 

Athyglisvert er að sjá í töflu fjögur í viðauka þrjú að fjölgun á erlendum 

ríkisborgurum á Austurlandi á milli árana 1999 – 2000 eru rúm 13%.  Taka þarf þó 

tillit til þess að þar sem þeir voru fáir fyrir að þá þarf ekki svo marga til þess að 

hækka hlutfallið verulega, eins og sjá má t.d í Djúpavogshrepp.  En árið 1999 eru 

erlendir ríkisborgarar 10 og fjölgar þeim upp í 18 á milli ára sem þýðir 80% 

aukning á erlendum ríkisborgurum.  Það er svo á framkvæmdaárunum 2003 – 2006 

þar sem erlendum ríkisborgurum fjölgar allt um 993% (sjá mynd 6) á milli ára eins 

og gerist í Fljótsdalshrepp á milli árana 2003 og 2004.  Í töflu fimm í viðauka þrjú 

er reiknuð út fjölgun á erlendum ríkisborgurum frá árinu 1999 – 2008 á Austurlandi 

en fjölgunin er tæp 668% en árið 1999 voru 329 erlendir ríkisborgarar búsettir þar á 

móti 2.526 íbúum árið 2008.  Hæst fóru erlendir ríkisborgarar upp í 3.981 íbúa á 

Austurlandi árið 2007 (Hagstofan, e.d.d). 
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4.2.2 Atvinnuleyfi til útlendinga árin 1999 – 2008  

Atvinnuleyfi til útlendinga skiptist fyrst og fremst í tímabundin atvinnuleyfi og 

óbundin atvinnuleyfi.  Tímabundin atvinnuleyfi skiptast í dag í ný leyfi, leyfi vegna 

nýs vinnustaðar, framlengd leyfi og sérfræðingaleyfi.  Þá eru til atvinnuleyfi vegna 

námsdvalar og vistráðningar, þegar erlendir námsmenn í íslenskum skólum eða 

námsmenn sem eru með samning um vist á heimili sækja um atvinnuleyfi.  

Atvinnurekstrarleyfi er leyfi til að vinna sjálfstætt á Íslandi eða starfrækja sitt eigið 

fyrirtæki.  Tímabundið atvinnuleyfi er þegar atvinnurekanda er veitt leyfi til að ráða 

útlending til starfa.  Óbundið atvinnuleyfi er þegar útlendingi er veitt leyfi til að 

vinna á Íslandi (Vinnumálastofnun, 2002, apríl).   

Atvinnuleyfi til sérhæfðra starfsmanna er tímabundið leyfi sem er veitt fyrir 

útlending vegna sérhæfðra verkefna á Íslandi.  Ný lög um atvinnuréttindi útlendinga 

nr. 97/2002 tóku gildi í ársbyrjun 2003.  Þar bættist við flokkur atvinnuleyfa í 10. 

gr. um sérhæfða starfsmenn erlendra fyrirtækja sem ekki hafa starfsstöð hér á landi.  

Samkvæmt henni er þessum erlendu starfsmönnum veitt starfsleyfi í sex mánuði 

þegar um er að ræða þjónustuviðskipti við innlent fyrirtæki (Vinnumálastofnun, 

2003).   

Á árinu 1999 voru flest atvinnuleyfi gefin út fyrir erlent vinnuafl á 

höfuðborgarsvæðinu og átti það einnig við um framlengingu á atvinnuleyfum.  Á 

Austurlandi var fjölgun á útgáfu atvinnuleyfa á Eskifirði miðað við árin á undan en 

á Neskaupstað var fækkun.  Þá má sjá töluverða breytingu á atvinnuleyfum eftir 

starfsgreinum á milli ára en það varð mikil fjölgun í iðngreinum, en þær fóru úr 61 

atvinnuleyfi upp í 140.  Aftur á móti fækkaði þeim í fiskvinnslu, fóru úr 756 í 665 á 

landinu öllu (Vinnumálastofnun, 2000, 2. júní).  Mikil aukning varð á veitingu 

tímabundinna og nýrra atvinnuleyfa á Austurlandi á árinu 2003 og mátti rekja það 

til framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun.  Á árinu 2002 voru aðeins veitt 26 ný 

atvinnuleyfi á Austurlandi en á árinu 2003 voru þau 135.  Atvinnuleyfi um sérhæfða 

starfsmenn sem komu ný inn árið 2003 voru svo lang flest rekjanleg til Austurlands, 

en upphaf framkvæmda á Kárahnjúkum leiddi til þess, þegar framleiðandi og 

seljandi vinnubúða sendi starfsmenn til landsins til uppsetningar á búðunum 

(Vinnumálastofnun, 2003).   

Gefin var út ný reglugerð með lögum nr. 97/2002 um atvinnuréttindi útlendinga 

snemma á árinu 2005.  Um var að ræða reglugerð sem styrkti alla stjórnsýslulega 
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framkvæmd laganna.  Hjá Vinnumálastofnun einkenndist árið af útgáfu 

atvinnuleyfa en eftirspurn eftir vinnuafli jókst og þurfti því að laga verklagsreglur 

þannig að mögulegt væri að flýta meðferðinni.  Þá þurfti að taka tillit til 

forgangsréttarákvæðis, viðauka B við aðildarsamning Íslands að EES og síðast en 

ekki síst að sjá til þess að laun og kjör erlends launafólks væru í samræmi við kjör 

íslenskra ríkisborgara (Vinnumálastofnun, 2006, september).   

Alþýðusamband Íslands, (ASÍ) kynnti 1. maí árið 2005 herferð gegn ólöglegu 

vinnuafli undir yfirskriftinni „Einn réttur og ekkert svindl“.  Ástæðan fyrir því að 

farið var út í þá herferð var meðal annars vegna þess að forsvarsmenn ASÍ höfðu 

fengið nokkuð margar ábendingar og fyrirspurnir sem tengdust starfsmannaleigum 

og fólki sem var sent til Íslands á grundvelli þjónustuviðskipta.  Flest tilvikin 

snérust um að reynt var að komast hjá föstum ráðningum og þar af leiðandi reynt að 

komast hjá þeim reglum sem fyrir giltu um veitingu atvinnuleyfa (Egill Ólafsson, 

2005, 30. ágúst).  Stjórnvöld brugðust við breyttum aðstæðum á vinnumarkaði með 

því að gera verklagsreglur varðandi aðgang að erlendu vinnuafli aðgengilegri.  Á 

árinu 2005 fór að bera á svokölluðum starfsmannaleigum sem buðu 

atvinnurekendum þjónustu sína enda var þá bersýnilega farið að bera á skorti á 

íslensku vinnuafli.  Ekki voru til nein lög um slíka starfssemi á Íslandi.  Þá þurftu 

stjórnvöld að tryggja erlendu vinnuafli félagsleg réttindi.  Með það að markmiði 

voru samþykkt 20. desember 2005, lög no. 139 um starfsmannaleigur sem tóku gildi 

30. desember sama ár (Vinnumálastofnun, 2006, september). 
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Mynd 7 - Veitt atvinnuleyfi til útlendinga frá 1999 til júlí ársins 2008 

Heimild:  Vinnumálastofnun, e.d.c; e.d.d, 2000, 2. júní, 2001, maí, 2002, apríl, 

2004, 2006, september, 2008; 10. september; 10. október, 12. nóvember, 10. 

desember, 2009, 13. janúar 

Þegar tafla sex í viðauka þrjú er skoðuð þá er útgáfa á atvinnuleyfum fyrir 

Austurland nokkuð jöfn á árabilinu 1999 til ársins 2004 en þá fer útgáfa leyfanna úr 

7% af heildarútgáfu leyfa á árinu 2003 upp í 20% af heildinni á árinu 2004 (sjá 

mynd 7).  Á árunum 2005 og 2006 voru flest atvinnuleyfi gefin út á Austurlandi 

miðað við árin á undan og eftir, en sitthvort árið eru gefin út ca. 2.200 leyfi.  Það er 

samt athyglisvert að ef litið er til hlutfalls útgefinna leyfa á landinu öllu þá nær það 

hámarki á árinu 2007 en þá er Austurland með 52% af öllum útgefnum 

atvinnuleyfum á Íslandi þrátt fyrir að vera með nærri 800 leyfum færri en árin tvö á 

undan.  Þetta segir að upp hafi verið kominn skortur á íslensku vinnuafli allsstaðar á 

landinu, en ekki aðeins á Austurlandi þar sem stærstu framkvæmdirnar voru á 

þessum tíma.  Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvernig atvinnuleyfin 

skiptust á milli landshluta nema til og með júlí 2008.  Ef tekið er tillit til alls 

landsins má sjá mikla fækkun i framlengdum leyfum en þau fara úr 1.926 á árinu 

2007 og í 1.219 árið 2008 (Vinnumálastofnun, e.d.c; e.d.d, 2000, 2. júní, 2001, maí, 

2002, apríl, 2004, 2006, september, 2008; 10. september; 10. október, 12. 

nóvember, 10. desember, 2009, 13. janúar).  
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Í töflu sjö í viðauka þrjú eru janúar og febrúar á árinu 2009 bornir saman við sömu 

mánuði árið á undan.  Þar má sjá mikinn mun á útgefnum atvinnuleyfum, en þeim 

hefur fækkað í heildina um 42,42% (sjá mynd 8) á milli ára (Vinnumálastofnun, 

2009; 11.febrúar, 11. mars). 

 

 

Mynd 8 - Veitt atvinnuleyfi útlendinga janúar og febrúar 2008 í sbr. við sama tímabil árið 2009 

Heimild:  Vinnumálastofnun, 2009; 11. febrúar, 11. mars. 

 

4.2.3 Atvinnuleysi á Austurlandi 1999 – 2009  

Þegar litið er á töflu níu í viðauka þrjú má sjá að atvinnuleysi kvenna á Austurlandi 

jókst mikið á milli áranna 2000 og 2001 eða um 47%.  Ekki var það eins mikið hjá 

körlunum en samt sem áður um 15%. 
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Mynd 9 - Atvinnuleysi á Austurlandi og Íslandi 1999 – 2008 

Heimild:  Hagstofan, e.d.e., Vinnumálastofnun, e.d.e. 

 

Þegar munurinn á milli 2001 og 2002 er síðan skoðaður þá jókst atvinnuleysi karla 

um tæp 43% á milli ára en aðeins tæpt 1% hjá konum.  Næstu ár á eftir fer 

atvinnuleysi minnkandi ár frá ári og er það í algjöru lágmarki árið 2007.  Eins og sjá 

má í töflu átta í viðauka þrjú þá mældist atvinnuleysi aðeins 0,5% á Austurlandi á 

meðan það mældist 1,1% á landinu öllu (sjá mynd 9).  Atvinnuleysi karla á 

Austurlandi þekkist varla eftir árið 2004 og fram á árið 2008, en minnst var það 

0,2% árið 2007.  Atvinnuleysi karla á landsvísu er aðeins hærra eða 0,8% sama ár.  

Atvinnuleysi fór hæst upp í 2,7% á Austurlandi á þessu tíu ára tímabili árið 2003 en 

hæst fór það upp í 3,45% árið 2003 á landinu öllu (Hagstofan, e.d.e., 

Vinnumálastofnun, e.d.e).   

Í janúar 2009 mælist atvinnuleysi hjá körlum á Austurlandi 4,5% á móti 4% hjá 

konum.  Á landinu öllu var 6,6% atvinnuleysi, 7,5% hjá körlum á móti 5,4% hjá 

konum.  Samtals voru að meðaltali 10.456 manns skráð atvinnulaus og var það 32% 

aukning miðað við mánuðinn á undan.  Ekki hafði mælst svo hátt atvinnuleysi síðan 

1995 en þá var það 6,8% á landinu öllu (Vinnumálastofnun, 2009, 11. febrúar).  Í 

febrúar mælist atvinnuleysi á Austurlandi 5,1%, hjá körlum var það 5.4% og hjá 

konum 4,7%.  Atvinnuleysi á landinu öllu mælist heldur meira eða 8,2%, að 

meðaltali 13.276 manns og jókst það um 27% á milli mánaða.  Það voru skráðir 
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9,5% vinnuhæfra karlmanna og 6,6% kvenna (Vinnumalastofnun, 2009, 11. mars).  

Atvinnuleysi á Austurlandi var í mars 5,5%, það voru 5,9% karla og 4,9% kvenna.  

Á landinu öllu var 8,9% atvinnuleysi, 10,3% af heildar mannafla karla og 7,2% 

kvenna.  Atvinnuleysið á landinu öllu jókst um 9,6% á milli mánaða og voru 14.546 

manns atvinnulausir að meðaltali.  Á sama tíma árið 2008 var aðeins 1% 

atvinnuleysi á landinu öllu (Vinnumalastofnun, 2009, 15. apríl).  

Atvinnuleysi í sveitarfélögum á Austurlandi hefur verið svipað á tímabilinu 2000 - 

2005 þegar þau eru borin saman eins og sjá má í töflu 11 í viðauka þrjú.  Það má 

samt sem áður sjá örlítið hærri prósentu tölur í Fjarðabyggð á tímabilinu 2000 - 

2003 en þá fer það aftur lækkandi.  Það sama má segja um Fljótsdalshérað þrátt 

fyrir að atvinnuleysi þar mælist ekki eins hátt miðað við mannafla á Austurlandi 

eins og í Fjarðabyggð.  Á árinu 2003 þegar atvinnuleysi er í hámarki mælist það 

0,97% hjá konum í Fjarðabyggð á móti 0,46% á Fljótsdalshéraði en þá er 

heildaratvinnuleysi kvenna á Austurlandi rúm 3%.  Atvinnuleysi karla var í hámarki 

árið 2002 á Austurlandi.  Þar eru það sömu sveitarfélög og áður voru nefnd sem 

mesta atvinnuleysið ríkti í, en í Fjarðabyggð voru 0,53% karla atvinnulausir og 

0,42% á Fljótsdalshéraði, af þeim 1,88% karlmanna sem voru atvinnulausir á 

Austurlandi að meðaltali það árið.  Það sveitarfélag sem hefur einna hæsta 

atvinnuleysisprósentu á tímabilinu 2000 - 2005 hjá bæði körlum og konum er 

Sveitarfélagið Hornafjörður.  Atvinnuleysi er þar mest á árunum 2002 og 2003 en 

fór svo lækkandi eftir það.  Það vekur athygli að á árunum 2004 og 2005 eykst 

atvinnuleysi hjá konum á Djúpavogi á meðan atvinnuleysi minnkar hjá konum í 

öllum öðrum sveitarfélögum eða stendur í stað.  Þetta á ekki við um karlmenn á 

Djúpavogi því þar minnkar það á þessum árum.  Í öðrum sveitarfélögum á 

Austurlandi stendur það í stað eða minnkar hjá körlum (Hagstofan, e.d.e., 

Vinnumálastofnun, e.d.e). 

 

4.2.4 Þróun atvinnugreina á Austurlandi 1999 - 2005 

Ef árin 1999 og 2005 eru borin saman eins og sjá má í töflu 12 í viðauka þrjú þá 

fækkar íslenskum körlum í frumvinnslugreinum á Austurlandi en starfsmönnum í 

fiskveiðum og landbúnaði fækkar um 150 stöðugildi eða um 19% (sjá mynd 10).  
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Mynd 10 - Fjöldi starfsmanna með ísl. ríkisfang eftir atvinnugr. á Austurlandi 1999 – 2005 

Heimild:  Hagstofan, e.d.e. 

Þar munar helst um 35% fækkun stöðugilda í landbúnaði á tímabilinu.  Í iðngreinum 

er aukning um 1% ef munurinn á árinu 1999 og 2005 er borinn saman.  Það segir þó 

ekki alla söguna því stöðugildum karlmanna í fiskvinnslu fækkar um 38% á 

tímabilinu á meðan stöðugildum í mannvirkjagerð fjölgar um 37%.  Þegar litið er á 

þjónustugreinar þá er að sama skapi aukning um 1% á sama tímabili og áður hefur 

verið fjallað um.  Í verslun og viðgerðarþjónustu fækkar stöðugildum um 44% en 

það er aukning um 26% í fasteigna- og viðskiptaþjónustu, aukning um 23% í 

fræðslustarfsemi og 38% aukning í heilbrigðis- og félagsþjónustu. 

Stöðugildi kvenna í frumvinnslugreinum standa í stað á tímabilinu eins og sjá má í 

töflu 13 í viðauka þrjú, þrátt fyrir það eru 40% aukning stöðugilda kvenna sem 

stunda fiskveiðar.  Í iðngreinum fækkar konum um 25% á milli áranna 1999 og 

2005.  Í fiskvinnslu fækkar konum um 38% og í öðrum iðnaði um 21%.  Konum í 

mannvirkjagerð fjölgar úr 20 í 50 konur sem er 150% aukning.  Konur í 

þjónustugreinum fjölgar í heildina um 9%.  Konum fækkar mest í verslun og 

viðgerðarþjónustu eða um 20%.  Þeim fjölgar aftur á móti mest í fasteigna- og 

viðskiptaþjónustu og í fræðslustarfsemi eða um 63% í báðum tilfellum (Hagstofan, 

e.d.e). 
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Mynd 11 - Fjöldi starfsmanna með erl. ríkisfang eftir atvinnugr. á Austurlandi 1999 - 2005 

Heimild:  Hagstofan, e.d.e. 

Starfandi karlmönnum með erlent ríkisfang fjölgar á Austurlandi úr 110 körlum árið 

1999 í 1.560 karla árið 2005 eins og sést ef litið er í töflu 14 í viðauka þrjú (sjá 

mynd 11).  Þar má einnig sjá að í frumvinnslugreinum fjölgar þeim úr 10 manns í 

30 og eru þeir allir starfandi við fiskveiðar.  Í iðngreinum er langmesta fjölgunin á 

stöðugildum í mannvirkjagerð en árið 1999 er enginn skráður þar.  Næstu þrjú ár á 

eftir eru 10 erlendir karlmenn sem vinna við mannvirkjagerð á Austurlandi.  Þeim 

fjölgar svo um helming árið 2003.  Það er svo árið 2004 sem mikil breyting verður á 

stöðugildunum en þá fer fjöldi þeirra upp í 260 menn.  Á árinu 2005 eru þeir í 

hámarki miðað við skoðað tímabil en erlendir karlmenn í þessari atvinnugrein eru 

skráðir 1.120.  Aðrar iðngreinar standa nærri því óbreyttar á tímabilinu.  Í 

þjónustugreinum er það einn flokkur sem veruleg breyting verður á en árið 2004 eru 

skráð 130 stöðugildi í fasteigna- og viðskiptaþjónustu.  Þeim fjölgar upp í 290 

stöðugildi árið á eftir.  Þegar litið er á töflu 15 í viðauka þrjú, sést að ekki er eins 

mikil breyting á stöðugildum kvenna með erlent ríkisfang eins og hjá körlum.  Það 

er samt sem áður töluverð aukning, en á árinu 1999 voru samtals 120 erlendar konur 

starfandi á Austurlandi sem fjölgaði upp í 230 stöðugildi árið 2005.  Það sem munar 

helst um er að 50 konur eru skráðar í mannvirkjagerð árið 2005 en engin kona 

vinnur slík störf fyrr en fyrst árið 2004.  Það verður einnig aukning í fasteigna- og 
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viðskiptaþjónustu en á árinu 1999 er engin erlend konar starfandi í þeirri 

atvinnugrein.  Það breytist á tímabilinu því árið 2005 eru konur í þeirra atvinnugrein 

komnar upp í 20 talsins (Hagstofan, e.d.e). 

4.2.5 Hópuppsagnir 

Engin opinber samantekin gögn eru til um hópuppsagnir á Íslandi fyrr en á árinu 

2008.  Hópuppsögn átti sér stað engu að síður árið 2007 á Austurlandi (Ólöf M. 

Guðmundsdóttir munnleg heimild, 20. apríl 2009) en þá sagði Eskja hf. í 

Fjarðabyggð upp því fólki sem hafði unnið við fiskverkun hjá fyrirtækinu.  Sú 

uppsögn kom til vegna samdráttar í aflaheimildum á þorski en fyrir hafði sú 

rekstrareining ekki gengið nógu vel (Páll Snorrason munnleg heimild, 7. apríl 

2009).  

 

Mynd 12 - Hópuppsagnir á Íslandi eftir atvinnugreinum á árinu 2008 

Heimild:  Vinnumálastofnun, 2009, 5. Janúar 

Tæplega 5.100 manns var sagt upp með hópuppsögnum á árinu 2008 á Íslandi. 

Flestar uppsagnirnar áttu sér stað í október eða tæp 60% (sjá mynd 13).  Flestar 

voru uppsagnirnar í mannvirkjagerð eða 41%.  Þá voru 15% í verslun og 

viðgerðaþjónustu, 14% í fjármála- og tryggingastarfsemi og 11% í 

flutningastarfsemi.  Í öðrum atvinnugreinum voru hópuppsagnir 10% eða minna (sjá 

mynd 12) (Vinnumálastofnun, 2009, 5. janúar).   
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Mynd 13 - Hópuppsagnir á Íslandi eftir einstaklingum janúar 2008 – mars 2009 

Heimild:  Vinnumálastofnun, 2008; 2. október, 4. nóvember, 2. desember; 2009; 5. 

janúar, 3. febrúar, 11. mars, 15. apríl 

Á tímabilinu janúar til september 2008 hafði 1.460 manns verið sagt upp með 

hópuppsögn á Íslandi.  Í hverjum mánuði bárust allt að fjórar tilkynningar, flestar 

voru í maí og september eða fjórar, en engin í mars.  Flestum var sagt upp í ágúst en 

einnig var mörgum sagt upp í maí og júní (Vinnumálastofnun, 2. október 2008).  

Tilkynnt var um 65 hópuppsagnir í október 2008 þegar 2.960 einstaklingum var 

sagt upp.  Uppsagnirnar áttu sér að mestu leyti stað á höfuðborgarsvæðinu en 91% 

þeirra var þaðan.  Aðrar hópuppsagnir áttu sér stað í október 2008 á Suðurnesjum, 

Vesturlandi, Norðurlandi eystra og á Suðurlandi (Vinnumálastofnun, 2008, 4. 

nóvember).  Í nóvember 2008 var tilkynnt um 12 hópuppsagnir, flestar á 

höfuðborgarsvæðinu.  Einnig voru hópuppsagnir af Vesturlandi og Suðurlandi. 

Samtals var 560 manns sagt upp (Vinnumálastofnun, 2008, 2. des).  Í desember 

2008 var tilkynnt um aðeins fjórar hópuppsagnir.  Um var að ræða þrjár uppsagnir 

af höfuðborgarsvæðinu og ein af Vestfjörðum sem sögðu upp samtals 94 

einstaklingum, flestum úr mannvirkjagerð (Vinnumálastofnun, 2009, 5. janúar).  Í 

janúar árið 2009 bárust 10 tilkynningar um hópuppsagnir inn til 

Vinnumálastofnunar.  Samtals var 167 einstaklingum sagt upp, helmingur þeirra 

kom úr mannvirkjagerð.  Aðrar uppsagnir dreifðust víða (Vinnumálastofnun, 2009, 
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3. febrúar).  Engar tilkynningar bárust um hópuppsagnir til Vinnumálastofnunar í 

febrúar 2009 (Vinnumálastofnun, 2009, 11. mars).  Í mars 2009 varð breyting á því 

en þá fékk Vinnumálastofnun sjö tilkynningar um hópuppsagnir þar sem 357 manns 

var sagt upp.  Von var þó til þess að 50 þeirra sem sagt var upp fengju aftur vinnu 

(Vinnumálastofnun, 2009, 15. apríl).  Þrátt fyrir að ekki séu skráðar hópuppsagnir á 

Austurlandi síðustu mánuði og aftur til ársins 2007 þá hefur Vinnumálastofnun 

engu að síður fengið tilkynningu um tvær hópuppsagnir sem ekki komu til 

formlegra framkvæmda af hálfu Vinnumálastofnunar.  Í fyrra skiptið var um að 

ræða hópuppsögn hjá Malarvinnslunni hf. sem var tilkynnt um í lok október 2008.  

Ástæðan fyrir því að uppsögnin kom ekki til framkvæmda í því tilfelli var sú að um 

hálfum mánuði eftir að tilkynning barst inn fór félagið fram á gjaldþrot hjá 

sýslumanni.  Seinni tilkynningin um hópuppsögn kom til í febrúar árið 2009 en þá 

tilkynnti Kaupfélag Héraðsbúa svf. um  uppsögn 12 starfsmanna sem störfuðu á 

skrifstofu félagsins.  Tilkynningin kom ekki heldur til eiginlegra framkvæmda hjá 

Vinnumálastofnun þar sem framtíð fyrirtækisins er óljós (Ólöf M. Guðmundsdóttir 

munnleg heimild, 7. apríl 2009).  

4.3 Bankahrun 

Árið 2008 verður vel og rækilega skráð í sögubækurnar.  Það ótrúlega gerðist, þrír 

stærstu bankar landsins féllu og eru nú reknir þrír ríkisbankar í stað þess að í 

september 2008 var enginn ríkisbanki á Íslandi. 

Atburðarásin var hröð og hlutirnir gerðust hratt.  Þann 29. september 2008 var gert 

samkomulag á milli ríkissjóðs og Glitnis banka hf. um að ríkissjóður legði fram 

hlutafjárframlag að jafnvirði 600 milljóna evra, eða sem samsvarar um 84 milljarða 

króna og með því eignaðist ríkissjóður 75% hlut í bankanum.   Tilgangurinn með 

þessari aðgerð átti að verða til þess að tryggja stöðugleika í fjármálakerfinu hér á 

Íslandi (Agnes Bragadóttir, 2. október 2008). 

Aðeins nokkrum dögum síðar, 6. október tilkynnti Fjármálaeftirlitið þá ákvörðun að 

stöðva um tíma viðskipti með alla fjármálagerninga sem gefnir voru út af Glitni 

banka hf., Kaupþingi banka hf., Landsbanka Íslands hf., Straumi-Burðarási 

fjárfestingarbanka hf., SPRON hf. og Exista hf.  Þennan sama dag tóku gildi lög á 

Alþingi sem heimilaði ríkissjóði að reiða fram fjármagn til að hægt væri að stofna 

eða yfirtaka fjármálafyrirtæki eða þrotabú, hvort sem væri í heild eða að hluta (Lög 



Viðskipta- og raunvísindadeild  Bankahrun og uppsagnir starfsfólks 
Viðskiptaskor  á Austurlandi         

   

 42 

um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 

fjármálamarkaði o.fl., 2008).  Strax daginn eftir, 7. október tilkynnti 

Fjármálaeftirlitið að gripið hafi verið inn í rekstur Landsbanka Íslands hf. og Glitni 

banka hf. og tveimur dögum seinna 9. október var það sama gert við Kaupþing 

banka hf.  Þetta var gerlegt vegna heimildar í lögum nr. 125/2008 sem sett voru 

vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði (Seðlabanki Íslands, 2008, október).  Á 

aðeins þremur dögum hafði bankakerfi Íslands hrunið með miklum skell, svo 

miklum að afleiðingar þess sem síðar áttu eftir að koma í ljós, svo sem fjöldi 

gjaldþrota fyrirtækja og hópuppsagnir, átti eftir að draga langan dilk á eftir sér og 

ekki útséð um hvernig endar þegar þessi orð eru skrifuð. 

4.4 Viðbrögð stjórnvalda við efnahagskreppu  

Þann 13. nóvember 2008 voru samþykkt lög vegna sérstakra aðstæðna á 

vinnumarkaði nr. 121, 17. nóvember 2008 um breytingar á lögum nr. 54/2006 um 

atvinnuleysistryggingar og lög nr. 88/2003 um ábyrgðarsjóð launa.  Við lög um 

atvinnuleysistryggingar bættust við tvö ný ákvæði til bráðabirgða.  Annars vegar var 

bætt við 17. gr. og 22. gr. þeirra laga heimild til að lengja hlutafallslega það tímabil 

sem heimilt var að greiða tekjutengdar atvinnuleysisbætur skv. 1.mgr. 32. gr. 

laganna í þeim tilfellum sem viðkomandi bótaþegi hefði misst starf sitt að öllu leyti 

og/eða starfshlutfall hefði minnkað.  Hinn tryggði hefði samt sem áður rétt til 

greiðslu bóta samfellt í þrjú ár skv. 1 mgr. 29. gr. sömu laga.  Þá skyldu föst laun frá 

vinnuveitanda sem hefði minnkað starfshlutfall við bótaþega ekki koma til 

skerðingar á fjárhæð atvinnuleysisbóta enda hefði hinn tryggði haldið að lágmarki 

50% starfshlutfalli.  Þetta ákvæði á við hvort sem hinn tryggði fengi greiddar 

tekjutengdar atvinnuleyisbætur eða grunnatvinnuleysisbætur.  Aðrar greiðslur sem 

bótaþegi fengi á sama tímabili, hvort sem um var að ræða frá sama atvinnurekanda 

eða öðrum, kæmi til frádráttar greiðslum úr atvinnuleysistryggingasjóði.  Þessi 

fyrrgreindu ákvæði voru bundin þeim skilyrðum að bótaþegi hefði misst starf sitt að 

hluta vegna samdráttar í starfsemi vinnuveitanda síns vegna sérstakra aðstæðna á 

vinnumarkaði.  Því til viðbótar var tekið tillit til þess að ef viðkomandi hefði misst 

starf sitt að öllu leyti og ráðið sig í kjölfarið í hlutastarf hjá öðrum vinnuveitanda í 

lægra starfshlutfall, því viðkomandi hafði ekki kost á því að ráða sig í sama 
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starfshlutfall aftur vegna sérstakra aðstæðna á vinnumarkaði.  Þetta tók gildi frá og 

með 1. nóvember fyrir þá sem fullnægðu skilyrðunum og rann út 1. maí 2009.  

Hins vegar var ákvæðum um sjálfstætt starfandi einstaklinga einnig breytt þar sem 

rekstur hafði stöðvast eða samdráttur hefði orðið í rekstri hans sem hefði leitt til 

tímabundins atvinnuleysis hans. Viðkomandi er gert skylt að gera grein fyrir 

staðgreiðslu af reiknuðu endurgjaldi mánaðarlega og skila inn virðisaukaskýrslu 

samkvæmt skráningu hans í grunnskrá virðisaukaskatts.  Staðfestingu frá 

skattayfirvöldum um að tilkynning hafi borist þarf að skila inn til  

Vinnumálastofnunar með umsókn um atvinnuleysisbætur.  Við þetta bætist að þó 

svo að sjálfstætt starfandi einstaklingi er heimilt að taka að sér tilfallandi verkefni 

samhliða því að fá greiddar atvinnuleysisbætur.  Tekjur hans skuli koma til 

frádráttar atvinnuleysisbótunum skv. 36 gr og skal þá miða við að frítekjumark er 

100.000 kr á mánuði.  Ef sjálfstætt starfandi einstaklingur skilar ekki inn til 

skattayfirvalda skilagrein staðgreiðslu á eindaga og virðisaukaskattskýrslu á 

gjalddaga fellur réttur hans til atvinnuleysisbóta niður frá þeim tíma er hann hefði 

átt að skila inn gögnum til þess tíma er hann hefur gert fullnægjandi skil á sínum 

málum.  Ákvæðið gildir í heild sinni til 1. maí 2009 (Lög um breytingu á lögum um 

atvinnuleysistryggingar, og lögum nr. 88/2003 um ábyrgðarsjóð launa, vegna 

sérstakra aðstæðna á vinnumarkaði, nr. 54/2006). 

4.5 Greining viðtala 

Tekin voru viðtöl við ellefu starfsmenn hjá tíu fyrirtækjum eða stofnunum á 

Austurlandi.  Þau skiptast í þrjú fyrirtæki sem vinna í byggingar- og 

verktakageiranum, tvö sveitarfélög, heilbrigðisstofnun, fiskvinnslufyrirtæki, 

verslunarrekstursfyrirtæki og tvö fjármálafyrirtæki.  Samtals stöðugildin hjá þessum 

fyrirtækjum og stofnunum eru um 850 auk þess að hjá Malarvinnslunni hf., voru 

130 stöðugildi og 13 hjá KHB (skrifstofan) en bæði þessi fyrirtæki eru hætt rekstri.  

Skiptingin á milli svæða, landfræðilega séð, er þannig að þrjú viðtölin fóru fram í 

Fjarðabyggð og sex á Egilsstöðum.  Tvö fyrirtækin eru með starfsemi sem nær út 

fyrir Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð en það eru HSA og NBI.  Auk þessa var tekið 

viðtal við forstöðumann Vinnumálastofnunar Austurlands.   
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4.5.1 Myllan ehf., Egilsstöðum 

Viðtal var tekið við framkæmdastjóra Myllunnar (Unnar H. Elísson, munnleg 

heimild.  1. apríl 2009).  Rætt var um starfsmannamál Myllunar ehf.  Viðtalið var 

tekið á skrifstofu Unnars í húsakynnum Myllunar á Fljótsdalshéraði. 

Myllan er jarðvinnuverktakafyrirtæki og rekur samhliða Vélsmiðju.  Þetta fyrirtæki 

er búið að vera starfandi á Egilsstöðum frá árinu 1986, hét þá Vélaleiga Unnars 

Elíssonar.  Í dag vinna hjá fyrirtækinu 35 manns, ekki allir í 100% vinnu.  Helstu 

verkefni eru við vega- og brúargerð. 

Þegar ákveðið er að ráða fólk er farið í gegnum atvinnumiðlun.  Innsendar umsóknir 

metnar og valið úr þeim sem þykja vænlegastar og viðkomandi er kallaður í viðtal.  

Þegar ráðnir voru erlendir aðilar var líka notast við starfsvinnumiðlun en ekki í 

miklum mæli þó.  Eftir að starfsmenn mæta til vinnu þá er þeim afhent 

starfsmannahandbók og þeim kynnt starf og starfsumhverfi.  Störf hjá Myllunni eru 

mörg hver sérhæfð, henta ekki hverjum sem er og gerði það ráðningar erfiðari 

vegna þess að stundum gat verið skortur á góðum vinnuvélamönnum.  Mikil 

breyting hefur orðið á þessu frá því að bankahrunið skall á. Töluvert var um 

ráðningar á síðasta ári, fór mest í 70 starfsmenn vegna þess að verkefnastaða hjá 

fyrirtækinu var mjög góð, en vegna þess að verkefnin voru tímabundin, voru gerðir 

skammtímaráðningar samningar við margt af því fólki (Unnar H. Elísson, munnleg 

heimild.  1.apríl 2009). 

Í gegnum áranna rás hafa alltaf verið uppsagnir á haustin, í takt við verkefnastöðu 

fyrirtækisins.  Ljóst var að árið 2008 yrði það sama uppi á teningnum, nema bara í 

stærra mæli.  Ákveðið var að grípa til aðgerða í starfsmannamálum í 

hagræðingarskyni fyrir fyrirtækið og fókusinn settur á að missa ekki 

lykilstarfsmennina sem skipta fyrirtækið mjög miklu máli.  Til þess að það gæti 

orðið var gripið til þess ráðs að minnka starfshlutfall þeirra niður í 60%.  

Lagasetning á Alþingi í nóvember gerði þetta kleyft þar sem starfsmenn gátu sótt 

um atvinnuleysisbætur fyrir það hlutfall sem skorið var niður hjá Myllunni.  Það 

voru 19 starfsmenn af 35 sem þetta gerðu.  Ef þetta hefði ekki verið gert hefði þurft 

að segja upp átta til tíu manns.  Aðdragandinn að þessu var gerður í góðri samvinnu 

við starfsmenn, boðað var til starfsmannafundar þar sem málin voru rædd, 

framkvæmdastjóri fór í raun bónarveginn að sínu starfsfólki, útskýrði hugmyndina 

fyrir því og tjáði því að þetta þyrfti að gera svo að ekki kæmi til uppsagna.  
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Viðbrögð starfsmanna voru mjög góð, enginn mótmælti. Trúnaðarmenn 

fyrirtækisins voru inni í málum í gegnum allt ferlið.  Þetta kom til framkvæmda í 

janúar 2009.  

Við aðgerðir sem þessa þá grípur um sig mikið óöryggi hjá starfsfólki.  Það hjálpaði 

líka ekki til að stórt fyrirtæki var nýbúið að fara í gjaldþrot á Egilsstöðum sem 

kallaði fram sterkar tilfinningar hjá fólki sem eðlilegt er.  Haldnir voru 

starfsmannafundir og fólk tjáði sig mikið í kjölfar breytinganna og er 

framkvæmdastjóri ánægður með hvernig tókst til.  Nokkuð margir af starfsmönnum 

Myllunnar hafa unnið þar í mörg ár, frá 10 til 20 ár, sem gerði það án efa 

auðveldara að vinna úr þessari aðgerð.  Menn voru jákvæðir fyrir því að hjálpa til að 

láta fyrirtækið ganga, sjá sig sem hluta af fyrirtækinu og tilbúnir að leggja sitt af 

mörkum.   

Þegar verkefnastaða varð þannig að sérhæfðir starfsmenn, menn á stórum 

vinnuvélum höfðu ekki verkefni, talaði framkvæmdastjóri við þá aðila og bauð 

þeim að vinna á verkstæðinu við viðgerðir, en þar sem þeir höfðu ekki áhuga á því, 

var þeim sagt upp tímabundið og verða ráðnir aftur til vinnu þegar verkefni fara 

aftur í gang með vorinu (Unnar H. Elísson munnleg heimild, 1. apríl 2009). 

4.5.2 Miðás hf.  Egilsstöðum 

Tekið var viðtal við framkvæmdastjóra Miðáss hf. um starfsmannamál hjá Miðási 

ehf. (Jón Hávarður Jónsson, munnleg heimild.  7. apríl 2009).  Viðtalið fór fram á 

skrifstofu Jóns í húsakynnum fyrirtækisins á Fljótsdalshéraði. 

Miðás er trésmíðaverkstæði sem framleiðir og selur Brúnás innréttingar sem 

hannaðar eru af íslenskum hönnuðum.  Fyrirtækið aðstoðar einnig viðskiptavini við 

að setja saman innréttingar auk þess að teikna þær upp eftir óskum hvers og eins.  

Hjá fyrirtækinu eru 22 stöðugildi og jafn margir starfsmenn.  Fjórir af þeim eru 

staðsettir í Reykjavík og vinna þeir við sölu- og kynningarmál fyrirtækisins.   

Framkvæmdastjóri sér um ráðningar á starfsfólki og er aðferðin hausaveiðar 

notaðar, svo að orðrétt sé haft eftir framkvæmdastjóra.  Þær fara þannig fram að 

maður þekkir mann, enda samfélagið ekki stórt, leitað til hans og spurt hvort hann 

hafi áhuga á því að vinna fyrir fyrirtækið.  Ef hann hefur áhuga á því að koma til 

vinnu og samningar nást þá er hann ráðinn til þriggja mánaða reynslutíma sem er 

gagnkvæmur.  Nýr starfsmaður fer á byrjunarlaun en er svo nær 
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undantekningarlaust hækkaður í launum að reynslutíma loknum.  Greitt er 

samkvæmt kjarasamningum en allir starfsmenn eru yfirborgaðir.  Misjafnt er hversu 

lengi starfsmenn vinna hjá fyrirtækinu en mjög lítil starfsmannavelta er hjá Miðási.  

Frá því í október 2008 hefur aðeins einn starfsmaður verið ráðinn til afleysinga og 

gekk það ágætlega, ekki nein merkjanleg breyting frá því sem áður var. 

Þegar bankahrunið varð í október 2008 kom það strax niður á rekstri Miðáss og því 

ljóst að bregðast þyrfti við strax.  Í nóvember 2008 voru gerðar breytingar á lögum 

um atvinnuleysistryggingar sem gerðu fyrirtækinu kleift að hagræða svo að um 

munaði.  Ljóst var að hægt væri að setja starfsfólk á skert starfshlutfall og það sem 

skipti mestu máli, að með því yrði komist hjá uppsögnum.  Hefðbundinn 

vinnudagur hjá starfsmönnum hafði verið átta dagvinnutímar og einn yfirvinnu tími 

á dag og var fyrst uppi hugmynd um að taka út alla yfirvinnu frá og með 1. 

desember 2008 og að í janúar tæki síðan við skert starfshlutfall.  Í nóvember 2008 

var starfsfólki tilkynnt hvað stæði til að gera og kom í ljós viss andstaða hjá hluta af 

starfsfólkinu þannig að ákveðið var að endurskoða aðgerðir.  Eftir að hafa lagst yfir 

möguleikana aftur, varð niðurstaðan sú að starfshlutfallið yrði skert miðað við þá 

vinnu sem það hafði verið að vinna áður, eða átta dagvinnutíma og einn 

yfirvinnutíma, og tæki þetta gildi frá og með 1. janúar 2009.  Menn voru almennt 

ánægðari með þessa niðurstöðu og var þetta gert.  Þetta skerta starfshlutfalls 

fyrirkomulag varði í þrjá mánuði og sömu starfsmenn voru aftur komnir í 100% 

vinnu hjá fyrirtækinu, 1. apríl 2009.  Starfsmenn urðu fyrir tekjuskerðingu en allt 

var betra en að missa starfið sitt alveg og var sátt í lokin með þessa aðgerð.  

Skrifstofufólkið var undanskilið í þessari aðgerð þar sem verkefnaskortur 

fyrirtækisins skapaði aukið vinnuálag hjá því.  Taka skal fram að trúnaðarmaður 

starfsfólks var með á öllum stigum ferlisins.  Einnig var fyrirtækið í miklum 

samskiptum við Vinnumálastofnun og stéttarfélögin í öllum aðgerðum.  Reynt var 

að koma til móts við starfsfólk eins og kostur var með aðstoð þessara aðila og sú 

samvinna tókst vel. 

Aðrar leiðir en skert starfshlutfall til hagræðingar voru gerðar.  Eigendur 

fyrirtækisins tóku á sig 20% launalækkun fyrir utan einn eigandann sem tók þess í 

stað á sig skert starfshlutfall ásamt hinum sem það gerðu.  Allir eigendur 

fyrirtækisins eru starfsmenn þess. 
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Hvorki er starfmannastefna né starfsmannahandbók hjá fyrirtækinu.  

Starfsmannamenning er aftur á móti til og hefur ekkert breyst frá því fyrir 

bankahrunið.  Starfsmannafundir eru ekki haldnir reglulega en þó nokkuð oft 

óreglulega.  Þörfin fyrir starfsmannafundi hefur aukist eftir bankahrun og er 

brugðist við þegar þörf er á að halda fund.  Lögð hefur verið áhersla á að upplýsa 

starfsfólk mjög reglulega hvað fyrirtækið hefur áhuga á því að gera og hvað það 

hefur ákveðið.  Fyrst eftir bankahrunið var þvílík óvissa í loftinu, enginn vissi neitt 

hvað yrði.  Samfélagið allt var undirlagt í óvissu og náði það vissulega til starfsfólks 

Miðáss líka.  Starfsmenn voru mjög þungir og hræddir í október og nóvember, 

andinn í fyrirtækinu var ekkert sérlega góður en það beindist fyrst og fremst að 

óvissunni sem ríkti í þjóðfélaginu en ekki gagnvart fyrirtækinu.  Breytingar til hins 

betra varð síðan vart í desember og í dag er þetta komið í jafnvægi og hlutirnir 

komnir á gott ról.  Það sem breyttist síðan hjá starfsfólki fyrir og eftir bankahrun er 

annað viðhorf gagnvart starfinu sínu.  Almennari ánægja er meðal starfsmanna með 

að hafa vinnu yfirleitt (Jón Hávarður Jónsson munnleg heimild, 7. apríl 2009). 

4.5.3 Malarvinnslan hf., Egilsstöðum 

Viðtal var tekið við starfsmannastjóra Malarvinnslunnar um starfsmannamál 

fyrirtækisins. en fyrirtækið er í gjaldþrotaskiptum. (Ragnheiður Kristiansen 

munnleg heimild, 1. apríl 2009).  Rætt var um starfsmannmál fyrirtækisins á heimili 

Ragnheiðar á Fljótsdalshéraði.   

Malarvinnslan var verktakafyrirtæki, tók að sér jarðvinnslu- ,brúar- og 

byggingagerð.  Hjá fyrirtækinu unnu á milli 130 og 150 manns yfir sumarið þegar 

mest var að gera.  Langflestir voru á 100% starfshlutfalli fyrir utan nokkra á 

skrifstofu sem voru á 50% - 75% starfshlutfalli.  Laun voru greidd eftir gildandi 

kjarasamningum en mjög algengt að starfsfólk væri yfirborgað og kom það til vegna 

þess að erfitt var að fá gott starfsfólk á tíma uppgangs á svæðinu.  Algengt var að 

fólk gerði háar launakröfur og þar sem fyrirtækið sárvantaði gott starfsfólk þá var 

orðið við því.  Malarvinnslan var líka búin að útbúa sérstaka launaflokka fyrir sig 

sem hún greiddi eftir.  Fyrirtækið var samt ekki hálaunafyrirtæki, en það breyttist 

við þá miklu þenslu sem varð hér á uppgangstímabilinu, þegar framkvæmdir við 

Kárahnjúkavirkjun og álversins á Reyðarfirði hófust og slegist var um gott 

starfsfólk. 
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Hjá Malarvinnslunni var notast við tvö ráðningarferli.  Annað var fyrir 

skrifstofufólk og hitt fyrir verka- og iðnaðarmenn.  Þegar vantaði fólk á skrifstofuna 

var fyrst litið til þess hvort að ekki væri hægt að hagræða, með því að flytja störf á 

milli starfsmanna og slíkt.  Ef það var ekki í dæminu var starfið skilgreint og 

atvinnu umsóknir metnar með hliðsjón af því.  Þá tóku við viðtöl við umsækjendur, 

þeir metnir, farið yfir meðmæli og annað sem skipti máli.  Verkstjórar sáu um 

ráðningar á verka- og iðnaðarmönnum.  Annars var allur gangur á þessu, ráðningar 

ekki alveg í föstum skorðum, stundum gerðist það að starfsmaður var ráðinn af 

verkstjórum og starfsmannastjóri vissi ekki í nokkra daga að viðkomandi hafði 

hafið störf hjá fyrirtækinu.  Þetta litaðist af mikilli spennu og fáti hjá starfsfólki á 

tímabili sem var ekki gott.   

Eigendaskipti urðu á Malarvinnslunni á árinu 2007 þegar Kaupfélag Héraðsbúa 

(KHB) keypti fyrirtækið og varð með því 100% eigandi þess.  Vísbendingar um 

harðnandi rekstur fór að gera vart við sig fyrri hluta ársins 2008 og yfirstjórnendur 

fyrirtæksins sáu að til róttækra aðgerða yrði að taka ef takast ætti að bjarga 

fyrirtækinu frá gjaldþroti.  Vorið 2008 var gerð sú breyting að sameining varð á 

skrifstofuhúsnæði fyrir Malarvinnsluna og KHB.  Þetta var fyrsta skrefið í átt til 

hagræðingar.  Um haustið var síðan tekin sú ákvörðun að segja upp flest öllu 

starfsfólki skrifstofu Malarvinnslunnar og því boðin vinna hjá KHB.  Þetta var 

umdeild aðgerð af hálfu starfsfólksins og sagði einn starfsmanna KHB upp störfum.  

Tíminn leið og ekkert var aðhafst og það var ekki fyrr en í október 2008 að farið var 

í að ráðgera og vinna í hópuppsögn í hagræðingarskyni en þá var fyrirtækið komið á 

vonarvöl og varð gjaldþrota stuttu eftir að starfsmannafundur var haldinn með öllu 

starfsfólki og því tilkynnt um uppsagnirnar.  Þann ellefta nóvember var 

Malarvinnslan lýst gjaldþrota og starfsmenn hættu störfum hjá fyrirtækinu. 

Þegar ljóst var að stefnt var að hópuppsögn hjá fyrirtækinu þá voru rekstrarstjórar 

kallaðir til og farið yfir það hverjir voru lykilstarfsmenn og fyrirtækið vildi ekki 

segja upp og einnig hverjir ættu að fá uppsögn.  Þetta reyndist þeim mjög erfitt, 

fannst auðveldara að ákveða hver ætti að halda áfram og hver ekki en þetta varð að 

gera.  Kallaðir voru til trúnaðarmenn til að vinna í þessu með stjórnendum.  

Tilkynnt var til Vinnumálastofnunar og stéttarfélaganna um þessa ákvörðun eins og 

lög gera ráð fyrir.  Haldnir voru fundir á öllum starfsstöðvum þar sem tilkynnt var 

um að til uppsagna kæmi og starfsmönnum tjáð að hringt yrði í alla, hvort sem þeim 
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yrði sagt upp eða ekki.  Þetta var gert sama dag, rekstrarstjórar hringdu í sína 

undirmenn og tilkynntu þeim hvort þeir væru með vinnu eða væri sagt upp störfum.  

Talið er að vel hafi verið staðið að þessum málum hjá Malarvinnslunni, ferlið var 

stutt og markvisst.  Starfsfólkið þurfti ekki að vera í vafa lengi um hver niðurstaðan 

yrði.   

Hópuppsögnin kom aldrei til framkvæmda vegna þess að Malarvinnslan fór í 

gjaldþrot (Ólöf Guðmundsdóttir munnleg heimild, 20. apríl 2009).   

Hjá Malarvinnslunni var bæði til starfsmannastefna og starfsmannahandbók.  

Starfsmannafundir voru haldnir tvisvar á ári.  Eftir bankahrun var tíðar um það að 

starfsmenn kæmur og óskuðu eftir fundi og þá sérstaklega til að fara yfir sín mál.  

Þeir sem héldu sínu starfi eftir hópuppsögnina voru að vonum ánægðir að hafa 

vinnu og hugsuðu betur um starfið sitt.  Þó nokkur afneitun var í gangi, til að mynda 

var einhver hluti af starfsmönnunum sem hættu hjá fyrirtækinu eftir sumarvertíðina, 

ekki í uppnámi yfir því að missa vinnuna.  Þeir höfðu verið á skammtíma 

ráðningarsamningi og þannig hafði það verið í mörg ár, nema að í þetta sinn var 

veruleikinn annar (Ragnheiður Kristiansen munnleg heimild, 1. apríl 2009). 

4.5.4 Kaupfélag Héraðsbúa 

Viðtal var tekið við Ragnheiði Kristiansen um starfsmannamál KHB svf. en 

fyrirtækið er í nauðasamningum (Ragnheiður Kristiansen munnleg heimild, 1. apríl 

2009).  Viðtalið fór frma á heimili Ragnheiðar á Fljótsdalshéraði. 

KHB var 100% eigandi að Malarvinnslunni og hafði það því mjög mikil áhrif á 

KHB þegar Malarvinnslan fór í gjaldþrot í nóvember 2008, aðeins rúmlega einu ári 

eftir að kaupin höfðu farið fram á fyrirtækinu.  Fljótlega eftir það var stefnan tekin á 

að sameina skrifstofur fyrirtækjanna til hagræðingar og var það gert um vorið 2008.  

Þegar Malarvinnslan var farin í gjaldþrot fór að halla á ógæfuhliðina fyrir KHB.  

Bregðast þurfti fljótt við því.  Athugað var að fara þá leið að skerða starfshlutfall 

starfsmanna KHB til hagræðingar í launakostnaði og að starfsmenn myndu skrá sig 

atvinnulaust á móti.  Það var sérstaklega ein deild sem þetta var kannað fyrir, 

fámenn deild, aðeins átta starfsmenn.  Það vildi svo til að tveir þeirra sögðu upp 

störfum í millitíðinni og launakostnaður lækkaði því um 25% og hægt að hagræða í 

störfum fyrir þá sem eftir voru.  Það varð því úr að þessi möguleiki var ekki nýttur.   
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Mannaráðningar voru auðveldari hjá KHB ef miðað er við fyrir og eftir bankahrun.   

Eftir bankahrun er fólk mikið áhugasamara um starfið sitt og auðveldara að finna 

fólk sem setur metnað í sitt starf.  Átti þetta sérstaklega við um eina deild 

fyrirtækisins þar sem það hafði verið mjög erfitt að manna stöður til lengri tíma.  

Starfsmannavelta var mjög há.  Ekki er þó hægt að segja að atvinnuumsóknum hafi 

fjölgað að neinu ráði frá því sem áður var, það sem breyttist var að hæfara fólk sótti 

um. 

Í febrúar 2009 var haldinn starfsmannafundur þar sem tilkynnt var að búið væri að 

selja rekstrareiningar KHB til annarra aðila, N1 og Samkaupa og að starfsfólkið í 

þessum einingum myndi halda vinnunni en að sagt yrði upp öllum á skrifstofu 

KHB.  Daginn eftir var tilkynnt að Samkaup hyggðist segja upp starfsfólki 

verslananna og ráða aftur, en þetta var síðan dregið til baka stuttu síðar.  Mikið var 

um fundarhöld hjá starfsmönnum og titringur í lofti en verið var að standa að þessu 

eins vel og hægt var.  Þetta reyndist mjög erfiður tími fyrir starfsfólkið, mikil óvissa 

búin að ríkja í marga mánuði, allt frá því að Malarvinnslan varð gjaldþrota í 

nóvember 2008 og umræðan í þessu litla samfélagi þannig að hún gerði bara 

erfiðara fyrir starfsfólk að halda ró sinni.  Að endingu varð niðurstaðan sú að við 

þetta áfall misstu 13 manns vinnuna, öll á skrifstofunni (Ragnheiður Kristiansen 

munnleg heimild, 1. apríl 2009). 

Þessi uppsögn hjá KHB var tilkynnt sem hópuppsögn til Vinnumálastofnunar enda 

fleiri en 10 manns sem var sagt upp.  Hún var samt ekki meðhöndluð sem 

hópuppsögn, þar sem fyrirsjáanlegt væri að fyrirtækið yrði ekki lengur starfhæft í 

sömu mynd og áður þar sem að KHB er í nauðasamningum (Ólöf Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild 20. apríl 2009). 

4.5.5 Sparisjóður Norðfjarðar, Neskaupstað, Fjarðabyggð. 

Viðtal var tekið við útibússtjóra Sparisjóðs Norðfjarðar (Vilhjálmur G. Pálsson, 

munnleg heimild, 3. apríl 2009).  Umræðuefnið var starfsmannamál Sparisjóðsins.  

Viðtalið var tekið við Vilhjálm á skrifstofu hans í Sparisjóðnum í Fjarðabyggð. 

Aðalstarfsemi Sparisjóðs Norðfjarðar (SPN) er hefðbundin bankastarfsemi, það er 

viðskiptabankaþjónusta fyrir einstaklinga og fyrirtæki.  SPN er rekin í tveimur 

byggðarkjörnum, Neskaupstað og Reyðarfirði.  Sjö starfsmenn eru á Neskaupstað 

og fjórir á Reyðarfirði. 
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Ráðningarferlið hjá SPN er ekki niðurnjörfað á einhvern einn hátt.  Þegar ljóst er að 

þurfa þykir að ráða í starf er litið yfir innsendar atvinnuumsóknir sem borist hafa á 

hinum ýmsu tímum.  Ef enginn þeirra stenst starfskröfur er auglýst eftir um 

umsóknum í fjölmiðlum.  Flokkaðir eru út þeir sem áhugaverðastir þykja og boðaðir 

í viðtal eftir að farið hefur verið djúpt í upplýsingar um viðkomandi.  Eftir að 

ráðning hefur farið fram er viðkomandi settur inn í starfið og sendur á námskeið til 

fræðslumiðstöðvar Sparisjóðanna í Reykjavík, ásamt því að fara á nýliðakynningu 

sem allir nýjir starfsmenn fara á.  Öflugt upplýsingakerfi er hjá SPN, innra net 

Sparisjóðanna, og er þar að finna allt það sem starfsmaður þarf að vita og hafa 

aðgang að til að geta unnið vinnuna sína vel.  Starfsmenn fá greitt eftir 

kjarasamningi SSF.   

Starfsmanni hefur ekki verið sagt upp hjá SPN í mörg ár, allavega ekki síðastliðin 

11 ár.  Þá voru starfandi 11 starfsmenn við útibúið á Neskaupstað en hefur fækkað 

niður í sjö vegna breytts umhverfis í bankaþjónustu banka og sparisjóða á Íslandi.  

Færri viðskiptavinir koma í útbúið með tilkomu netbankanna, viðskiptavinir kjósa 

að greiða sína reikninga sjálfir, fyrir utan annað sem þeir geta gert yfir netið, án 

þess að þurfa í bankann.  Þessi þróun varð til þess að þegar staða losnaði þá var ekki 

ráðið í hana.  Hafi starfsmaður áhuga á því að hætta störfum reynir SPN að koma til 

móts við óskir starfsmannsins og hann er kvaddur vel og oftar en ekki haldið 

kveðjuhóf.   

Það er hluti af því að reka SPN að vera vakandi yfir leiðum sem geta leitt til 

hagræðingar.  Þetta hefur ekki breyst síðan bankakreppan skall á með öllum sínum 

þunga en eftir hana hefur þó verið gripið til frekari aðhaldsaðgerða.  Sparisjóðsstjóri 

og skrifstofustjóri tóku á sig launaskerðinu upp á 15%.  Millistjórnendur tóku á sig 

um 10% skerðingu.  Einnig var skert starfshlutfall hjá tveimur starfsmönnum, fór 

niður í 63% starfshlutfall en tók þá ekki á sig tekjuskerðinguna.  Var þetta gert með 

hliðsjón af breytingu sem gerð var á lögum um atvinnuleysistryggingar og kannað 

mjög vel áður en til framkvæmda kom hvort það mundi ganga upp fyrir 

starfsmanninn. 

Starfsfólkið þurfti góðan aðlögunartíma til að venjast breyttum aðstæðum.  Það var 

sjokk fyrir það starfsfólk sem tók á sig tekjuskerðinguna að sækja um 

atvinnuleysisbætur.  Misjafnt var hvernig tekjuskerðingin fór í starfsfólkið, heldur 

betur í það eldra en yngri kynslóðina.  Andinn á vinnustað skaðaðist ekki af þessum 
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breytingum enda starfsfólk vel meðvitað um í hvaða stöðu sjóðurinn var 

(Vilhjálmur G. Pálsson, munnleg heimild, 3. apríl 2009). 

4.5.6 Landsbankinn á Egilsstöðum (NBI) 

Viðtal var tekið við útibússtjóra Landsbanka Íslands á Egilsstðum, (Tryggvi 

Karlesson munnleg heimild, 7. apríl 2009).  Rætt var um starfsmannamál útibússins 

á skrifstofu Tryggva á Fljótsdalshéraði. 

Í Landsbankanum á Egilsstöðum fer fram hefðbundin viðskipta- og 

fjárfestingabanka starfsemi.  Á Austurlandi eru níu útibú Landsbankans, tvö þeirra 

eru afgreiðslur frá Egilsstöðum og er opnunartími þeirra hálfan daginn.  Í útibúum 

Landsbankans á Austurlandi starfa 33 starfsmenn, þarf af níu á Egilsstöðum.  

Meðalstarfsaldur starfsmanna hjá Landsbankanum er 15 ár.  Mikið var ráðið inn í 

bankann á tíma uppgangs en stór hluti þeirra er farinn aftur eftir bankahrunið.  

Útibússtjórar útibúsins eru tveir, annar á einstaklingssviði en hinn á fyrirtækjasviði.  

Í útibúinu er ráðningarferlið þannig að stundum er auglýst í opinberum blöðum á 

svæðinu en það er ekki alltaf gert.  Stundum er vitað um einhvern sem væri kjörinn 

í starfið og honum boðið að koma í viðtal.  Stundum eru inni umsóknir sem hafa 

borist inn til útibússtjóra og hentar í það starf sem vantar í.  Viðkomandi er kallaður 

í viðtal og ef samningar nást um kjör er ákveðin dagsetning fyrir starfsmanninn að 

byrja.  Hann byrjar á því að fara í kynningu á starfinu og sækir námskeið til 

Reykjavíkur ásamt því að fara á nýliðakynningu þar.  Við uppsögn starfsmanna er 

reynt að koma til móts við óskir starfsmannsins og líka með hliðsjón af því hvað 

gott er fyrir bankann.  Sem dæmi þá sögðu tveir starfsmenn upp störfum nýlega, 

með mjög stuttum fyrirvara.  Ástæður voru að þeir voru að flytja af svæðinu.  

Starfsmennirnir þurftu ekki að vinna uppsagnarfrestinn, bæði vegna þess að þeir 

óskuðu eftir því og einnig vegna þess að það kom sér vel fyrir útibúið.  Ráðið 

verður í aðra stöðuna þannig að stöðugildunum fækkar um eitt.  Lítið hefur verið 

um hreyfingu á starfsmönnum hjá útibúinu á Egilsstöðum. 

Vel hefur gengið að ráða í stöður hjá Landsbankanum á Egilsstöðum, bæði fyrir og 

eftir bankahrun.  Fjöldi umsókna um störf hafa ekki aukist eftir bankahrun og gæti 

það verið vegna þess að fólk ákveður fyrirfram að það sé enga vinnu að hafa í þeim 

geira vinnumarkaðarins. 
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Aðgerðir til hagræðingar hafa meira og minna verið í gangi hjá útibúinu í gegnum 

árin og því ekki breyting á því fyrir eða eftir bankahrun.  Ekki hefur komið til 

uppsagnar hjá starfsfólki, né gerð skerðing á starfshlutfalli starfsfólks.  Það sem var 

gert á línuna hjá Landsbankanum í heild var að hálaunastarfsfólk tók á sig 

launaskerðingu.  Þegar hafist var handa við gerð Kárahnjúkavirkjunar jókst öll 

almenn afgreiðsla mjög mikið og var brugðist við því með fjölgun starfsmanna.  

Við lok framkvæmda virkjunarinnar fækkaði starfsmönnum að sama skapi, en 

ráðningin á þessum starfsmönnum var líka gerð í takt við framkvæmdina og því var 

um skammtímaráðningar að ræða.  Nýlega hættu tveir starfsmenn og verður ekki 

ráðið í staðinn fyrir annan þeirra.  Starfsmannamál hjá útibúinu hafa gengið mjög 

vel í gegnum tíðina og má líka segja að lukkan hafi verið þar með í liði. 

Líðan starfsmanna fyrir og eftir hrun var eins og svart og hvítt.  Margar tilfinningar 

og ekki allar góðar vöknuðu hjá starfsfólki, mikil reiði var í garð yfirstjórnendanna 

og einnig kom fram mikið óöryggi í kjölfar þeirrar miklu óvissu sem varð um 

bankann í heild.  Mjög mikið áreiti kom frá viðskiptavinum inn á borð starfsmanna 

vegna aukinna vandamála hjá þeim.  Á sama tíma var starfsmaðurinn að glíma við 

sín eigin vandamál sem tengdust gjaldþroti bankans og hvort að starfið hans yrði 

hans á morgun.  Þetta var mjög erfiður tími.  Stuðningshópur frá höfuðstöðvum með 

sálfræðing innanborðs fór hringinn í kringum landið og heimsótti öll útibú bankans 

og presturinn á staðnum bauð fram aðstoð sína sem var þegin og gerði starfsfólkinu 

mjög gott.  Fundir voru haldnir mjög þétt á þessu tímabili og stóð 

starfsmannahópurinn þétt saman, þannig að starfsandinn beið ekki hnekki.  Nú er 

komin nokkur ró yfir hópinn þó svo að spurningin um sameiningar stóru bankanna 

komi upp alltaf annað slagið.  Það má segia að starfsfólk sé búið að tileinka sér visst 

æðruleysi í starfi, ekki láta fortíðina plaga sig og ekki láta óskrifaða framtíðina 

trufla sig (Tryggvi Karlesson munnleg heimild, 7. apríl 2009). 

4.5.7 HSA, Heilbrigðisstofnun Austurlands. 

Tekið var viðtal við forstjóra Heilbrigðisstofnunar Austurlands (Einar Rafn 

Haraldsson munnleg heimild, 2. apríl 2009).  Umræðuefnið var starfsmannamál 

HSA og var viðtalið tekið á skrifstofu Einars á Fljótsdalshéraði. 

Starfssvæði HSA nær yfir svæðið frá Hvalnesskriðum í suðri og norður á 

Bakkafjörð.  HSA rekur þjónustustarfsemi á heilbrigðissviði.  Undanskilin í rekstri 
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HSA eru tvö hjúkrunarheimili sem rekin eru af Fjarðabyggð.  Stöðugildin eru 240 

og starfsmenn eru um 300 talsins.   

Við ráðningar nýrra starfsmanna þá sjá um það framkvæmdastjóri og deildarstjórar 

viðkomandi deildar.  Allur gangur er á því hvar atvinnuauglýsingin er birt, fer það 

eftir því hvert starfið er.  Ýmist eru það svæðismiðlarnir eða stærri miðlar sem dreift 

er út um allt land.  Þegar umsóknir hafa borist eru þær metnar af starfsmönnum á 

starfsmannasviði ásamt viðkomandi deildarstjóra eða framkvæmdastjóra.  Kallað er 

á þá sem valdir eru úr fjöldanum í viðtal og er tekin sameiginleg ákvörðun um 

ráðningu þeirra af yfirmanni og starfsmannasviði.  Þegar og ef kemur að 

starfslokum þá þarf starfsmaður að skila inn uppsögn í bréfi, það sama á við HSA ef 

starfsmanni er sagt upp.   

Ekki hefur komið til uppsagna starfsfólks eftir bankahrun en aftur á móti hafa hin 

ýmsu störf verið skert í starfshlutfalli og laun hafa lækkað hjá hæstlaunuðu 

starfsmönnunum.  Kjaranefnd lækkaði laun framkvæmdastjóra, en hún ákarðar laun 

hans, og í kjölfarið ákváðu næstu stjórnendur HSA að gera slíkt hið sama með sín 

laun.  Sagt var upp tveimur hópum starfsmanna, annar þeirra voru læknar.  Í 

samningum við lækna gætti ósamræmis vegna þess að einhverjir þeirra voru orðnir 

úreltir.  Samningar voru gerðir aftur og laun lækkuðu, allavega tímabundið.  Þessi 

aðgerð fór af stað í desember 2008.  Aðrir starfsmenn vita af þessu í gegnum 

starfsmannablað sem gefið er út og eins kom þetta fram á starfsmannafundum sem 

haldnir hafa verið.  Þeir eru ekki haldnir reglulega en nokkrum sinnum á ári. 

Frekari aðgerðir til hagræðingar eru í farvatninu og verður þá unnið með yfirvinnu 

starfsmanna, bæði fasta og óreglulega.  Ábyrgðin verður sett í hendurnar á 

deildarstjórum sem eiga að áætla yfirvinnu deildarinnar fyrir mánuð í senn og því á 

þeirra ábyrgð hvort að það takist eður ei.  Eins verður skorið niður þættir eins og 

bónusar og bílastyrkir.  Niðurstaðan varð því sú að segja ekki upp fólki, heldur að 

gera því kleift að halda starfinu, en minnka starfshlutfall.  Ekki er ráðið í störf sem 

losna ef sýnt þykir að gangi rekstrarlega séð í viðkomandi einingu. 

Stór hluti framkvæmdastjóra er að gæta hagkvæmni og finna leiðir til hagræðingar.  

Stakkur er sniðinn af yfirvöldum fyrir HSA og fær framkvæmdastjóri það hlutverk 

að láta hann passa.  Þegar framkvæmdir hófust við Kárahnjúkavirkjun jókst 

eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu upp úr öllu valdi og HSA var ekki tilbúið til þess 

að taka á móti svo mikilli eftirspurn og fór stofnunin hreinlega á hliðina og gífurlegt 
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álag var lagt á starfsfólk.  Fjárlög frá ríkinu jókst ekki að sama skapi þannig að það 

þurfti að grípa til niðurskurðar.  Fyrri part árs 2008 var stofnuninn skilgreind alveg 

upp á nýtt og uppstokkun var gerð um haustið.  Deildunum var fækkað og stofnuð 

voru tvö megin kjarnasvið.  Allir æðstu stjórnendur stofnunarinnar fengu breytt 

hlutverk,  um 20 manns.  Stóriðjuframkvæmdunum var að mestu lokið í lok árs 

2008 og komst þá reksturinn aftur í samt horf, en starfsfólk var lengi að jafna sig, 

má segja að það hafi unnið nánast kraftaverk að klára vinnuna sína eins og það 

gerði á uppgangstímunum.  Þess ber að geta að það komu austur margir 

sérfræðingar til að taka eitthvað af álaginu af starfsfólkinu sem fyrir var. 

Starfsmenn voru margir hverjir mjög óöryggir.  Þeir vissu ekki hvað var framundan 

og hvernig vinna bæri úr erfiðri stöðu.  Margir starfsmenn hafa tekið þá ákvörðun 

að róa með stofnuninni og eru til í að leggja ýmislegt á sig svo að stofnunin megi 

lifa og þeir haldi atvinnunni.  Þeir starfsmenn sem eru með hæstu launin eru heldur 

óánægðari með þær niðurskurðar aðgerðir sem gerðar hafa verið en þeir starfsmenn  

sem lægri launin hafa (Einar Rafn Haraldsson, munnleg heimild, 2. apríl 2009). 

4.5.8 Sveitarfélagið Fjarðabyggð 

Viðtal var tekið við mannauðsstjóra Fjarðabyggðar (Gunnar Jónsson munnleg 

heimild, 3. apríl 2009).  Rætt var um starfsmannamál Fjaðarbyggðar á skrifstofu 

sveitarfélagsins í Fjarðabyggð. 

Sveitarfélög starfa eftir lögum um ramma um rekstur sveitarfélaga.  Sex 

byggðakjarnar eru innan sveitarfélagsins, Stöðvarfjörður, Fáskrúðsfjörður, 

Reyðarfjörður, Eskifjörður, Neskaupstaður og Mjóifjörður.  Reksturinn er 

viðamikill enda um stórt svæði að ræða.  Reknir eru skólar og leikskólar í öllum 

byggðakjörnunum, rafveita og hitaveita sem er ekki hefðbundinn innan reksturs 

sveitarfélaga.  Einnig er rekið áhaldahús og skrifstofur eru á tveimur stöðum, í 

Neskaupstað og á Reyðarfirði.  Stöðugildin eru 287 en um 430 starfsmenn eru á 

launaskrá. 

Þegar ráðinn er nýr starfsmaður til starfa þá sjá um það deildarstjórar og 

mannauðsstjórinn.  Athuga þarf vel við nýráðningar að starfið sé auglýst.  Umsóknir 

sem berast inn eru metnar og jafnræðis gætt í hæfniskröfum og kynjajafnvægi.  

Deildarstjóri og/eða mannauðsstjórinn taka síðan ákvörðunina um ráðningu.  
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Nýliðinn fer í gegnum kynningu á starfinu og fær þá þjálfun og menntum sem hann 

þarf.  Við uppsögn er farið eftir lögum og reglum úr gildandi kjarasamningum. 

Ráðist var í aðgerðir í kjölfar bankahrunsins við áætlunargerð fyrir árið 2009.  Þetta 

starf hófst í október 2008.  Þó svo að sveitarfélagið sé nokkuð vel statt þurfti engu 

að síður að grípa til aðhaldsaðgerða.  Ljóst var að tekjur myndu minnka umtalsvert 

og því þurfti að draga úr útgjöldum á móti.  Byrjað var á að skera niður föst kjör, 

svo sem í akstri, fastri yfirvinnu, fundarsetu og vaktaálagi, þetta var allt 

endurskoðað.  Ekki kom til uppsagna starfsfólks en í stað þess náð samkomulagi 

með að minnka starfshlutfall en þetta er hugsað til skamms tíma.  Framkvæmdin við 

þessa aðgerð var þannig að fundað var með öllum starfsmönnum í einu.  Það var í 

febrúar 2009.  Ákveðnum hluta af ráðningarákvæðum í ráðningasamningum var 

sagt upp með þriggja mánaða uppsagnarfresti.  Mikil áhersla var lögð á að ná til 

fólksins, þannig að það skildi afhverju verið var að fara í þessar aðgerðir.  Vinnan 

við þetta er komin vel á veg.  Þessar breytingar taka svo gildi í júní 2009.   

Það gætir töluverðar óánægju hjá starfsfólki í kjölfar þessa, sérstaklega hjá þeim 

sem voru með háu launin.  Óöryggi og doði einkennir líðan fólks og má það rekja til 

skerðingar á launum og starfshlutfalli, jafnvel þó svo að það vari ekki að eilífu.  

Mikil aukning var á því að starfsfólk kæmi á skrifstofu mannauðsstjóra til að ræða 

málin.  Það var og verður alltaf erfitt að fara í aðgerðir af þessum toga en þær eru 

nauðsynlegar, sérstaklega eftir bankahrunið í október (Gunnar Jónsson, munnleg 

heimild, 3. apríl 2009). 

4.5.9 Sveitarfélagið Fljótsdalshérað 

Viðtal var tekið við starfsmannastjóra Fljótsdalshéraðs (Stefán Bragason, munnleg 

heimild, 3. apríl 2009) og launafulltraúa Fljótsdalshéraðs (Ingigerður 

Benediktsdóttir, munnleg heimild, 3. apríl 2009).  Umræðuefnið var 

starfsmannamál sveitarfélagsins.  Viðtalið var tekið á skrifstofu Fljótsdalshéraðs. 

Fjölbreytt starfsemi fer fram hjá sveitarfélaginu Fljótsdalshérað.  Það eru reknir 

nokkrir leikskólar, skólar, félagsþjónusta og aðstaða fyrir eldri borgara.  Einnig eru 

reknar skrifstofur á tveimur stöðum og þjónustumiðstöð sem sér um viðhald 

fasteigna sveitarfélagsins.  Það eru tveir byggðarkjarnar innan sveitarfélagsins, 

Egilsstaðir og Fellabær.  Auk þess eru litlir byggðakjarnar á Eiðum og á 

Hallormsstað.  Stöðugildin eru um 200 og á launaskrá eru 280 til 290 manns. 
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Þegar kemur að ráðingu starfsmanns er það yfirleitt forstöðumaður þeirrar stofnunar 

sem auglýsir eftir starfsmanni.  Skrifstofu- og starfsmannastjórinn ræður svo 

viðkomandi ásamt viðkomandi forstöðumanni.  Störf eru yfirleitt öll auglýst í 

staðarblöðum eða Morgunblaðinu, ef leitað er eftir aðila í stjórnunarstöðu.  Einnig 

er heimasíðan notuð í þessu skyni.  Þegar umsóknir hafa borist er unnið úr þeim og 

þeir sem bestir þykja kallaðir í viðtöl.  Gott er að hafa fimm umsóknir til að velja úr, 

en það er allur gangur á því, fer eftir hæfni umsækjenda.  Eftir ráðningu er nýliðinn 

settur inn í starfið og starfsumhverfið kynnt fyrir honum.  Þegar og ef kemur að 

uppsögn starfsmanna er algjörlega horft í lög og reglur samkvæmt kjarasamningum.   

Fyrir hrunið í október var ekki byrjað að fara í aðhaldsaðgerðir en það breyttist eftir 

hrun.  Stefnan var strax tekin á að segja starfsfólki ekki upp, heldur að reyna að 

hagræða á annan hátt.  Inni var starfsfólk með tímabundna ráðningarsamninga 

vegna ýmissa verkefna sem voru ekki framlengdir, sérstaklega ekki ef 

verkefnastaðan var slík að ekki var þörf á áframhaldandi starfskrafti.  Einnig var 

farið út í deildir eða stofnanir og skorið niður í yfirvinnu eins mikið og kostur var.  

Reynt var að taka af fasta yfirvinnu sem hafði verið sett inn á þeim tímum þegar 

erfitt var að fá hæft fólk til starfa vegna þenslu á svæðinu.  Stjórnendur eru nú að 

skoða aðrar leiðir til að skera niður starfsmanna- og launakostnað eins og hægt er.  

Fræðslunefnd ákvað svo fyrir stuttu að fara í hagræðingar í leikskólunum með því 

að fækka starfsmannafundum á vinnutíma, en bæta í staðinn við starfsdegi þar sem 

slíkir fundir gætu verið haldnir.  Einnig var ákveðið að taka af starfsmönnum 

leikskólanna greidda yfirvinnu í hádegishléi, þar sem að þeir voru að vinna í 

hádegishléi sínu við að aðstoða börnin við matarborðið og líka að nýta sitt 

hádegishlé.  Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvenær þetta kemur til 

framkvæmda. Aðrar aðgerðir sem hægt væri að fara í en hefur ekki verið ákveðið að 

gera er að lækka laun þeirra sem hæstu launin hafa, flestir þeirra eru ekki ráðnir 

samkvæmt kjarasamningum. 

Ekki hefur verið mikið um uppsagnir og það hefur ekki verið ráðið í nein störf nema 

algjöra nauðsyn beri til.  Ekki er talið að ástandið sem skapaðist á árinu 2008 hafi 

haft áhrif á ráðningar starfsmanna eða uppsagnir, vegna þess að búið var að meta 

þörfina fyrir þann tíma fyrir ákveðinn fjölda íbúa (Stefán Bragason og Ingigerður 

Benediktsdóttir, munnleg heimild, 3. apríl 2009).   
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4.5.10 Eskja ehf.  Eskifirði, Fjarðabyggð 

Viðtal var tekið við framkvæmdastjóra fjármála- og rekstrasviðs Eskju ehf. (Páll 

Snorrason, munnleg heimild 7. apríl 2009).  Rætt var um starfsmannamál Eskju og 

var viðtalið tekið á skrifstofu Páls í Fjarðabyggð. 

Eskja er uppsjávarfyrirtæki.  Fyrirtækið rekur tvö skip, Aðalstein Jónsson SU 11 og 

Jón Kjartansson SU 111 og eina fiskmjölsverksmiðju.  Aðalsteinn Jónsson SU 11 er 

uppsjávar frystiskip, vinnur aflann um borð en Jón Kjartansson SU 111 veiðir í 

fiskmjölsverksmiðjuna í landi.  Skrifstofa fyrirtækisins er á Eskifirði.  Eskja á 

aflaheimild sem það nýtir ekki sjálft, heldur hefur leigt út síðast liðið eitt og hálft ár.  

Við Eskju vinna um 70 manns að jafnaði og stöðugildin eru um 60 talsins.   

Deildarstjórar í hverri deild sjá um að ráða inn sitt starfsfólk.  Hvert skip er til að 

mynda ein deild og sér skipstjórinn alfarið um ráðningar þar.  Hjá Eskju er 

starfsaldur hár, þó nokkuð margir búnir að vinna hjá fyrirtækinu í tugi ára og sumir 

jafnvel alla sína starfsævi.   

Framkvæmd var hópuppsögn hjá Eskju árið 2007 í kjölfar þess að niðurskurður 

varð á þorskkvóta 2007, úr 4200 tn. í 1600 tn.  Það varð til þess að 

fiskvinnsluhúsinu sem var starfrækt þá var lokað og veiðiskipið selt.  Framkvæmdin 

við þessa hópuppsögn þótti takast mjög vel.  Undirbúningur var góður, og 

starfsfólkið var sett vel inn í gang mála og öllum var sagt upp störfum.  Gripið var 

til þess ráðs að bjóða karlmönnunum sem unnu í frystihúsinu vinnu í 

fiskmjölsverksmiðjunni.  Þetta gekk ekki eins vel og menn vonuðust til vegna þess 

að það var einfaldlega of lítið að gera í verksmiðjunni og tók verk af starfsmönnum 

sem fyrir voru og skapaði þetta mikla óánægju.  Það varð úr að flestum af þeim sem 

fluttir voru úr fiskvinnslunni var sagt upp í annað sinn og lauk þeim 

ráðningarsamningum um mitt ár 2008.   

Eftir bankahrunið hefur einum manni verið sagt upp störfum.  Hann vann á Jóni 

Kjartanssyni SU 111 og gerðist það í kjölfar endurskipulagsbreytingar sem gerð var 

um borð og einnig á hinu veiðiskipinu.  Hagræðingin fólst í því að sett var upp 

fríakerfi hjá sjómönnum.  Það þýðir að þeir eru skyldaðir til að taka frí á vissum 

tímum og þá kemur annar í staðinn úr áhöfninni sem hefur verið í landi.  Einhvers 

konar skiptikerfi hjá áhöfninni.  Þetta gerði það að verkum að færri lausráðnir 

sjómenn voru ráðnir sem kemur sér vel fyrir bæði skipin og fyrirtækið. 
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Á skrifstofu Eskju hefur hvorki verið ráðið né sagt upp starfsfólki í háa herrans tíð 

(Páll Snorrason, munnleg heimild 7. apríl 2009).      

 

4.5.11 Helstu niðurstöður 

Eftir að hafa rætt við forstöðumenn fyrrgreindra fyrirtækja og stofnana þá stendur 

upp úr sá eindregni vilji og mikla vinna sem búið er að inna af hendi við að gera allt 

sem hægt er til að komast hjá uppsögnum.  Viðmælendur eru mjög meðvitaðir um 

þann vanda sem bæði fyrirtæki og einstaklingar standa frammi fyrir og líta á þetta 

sem sameiginlegt verkefni allra þeirra sem í hlut eiga. 

Hér á eftir er tafla yfir helstu aðgerðir sem fyrirtækin gripu til í hagræðingarskyni.  

Misjafnt er hversu mikið er gert en öll hafa þau gripið til aðgerða.  Taka skal fram 

að Malarvinnslan og Kaupfélag Héraðsbúa sem gripu til hópuppsagna eru ekki 

lengur í rekstri, annað þeirra er í gjaldþrotaferli og hitt í nauðasamningaviðræðum.  

Þriðja hópuppsögnin var svo gerð árið 2007 hjá Eskju ehf., Eskifirði og var ekki 

gerð í tengslum við bankahrunið.  Engin af þessum hópuppsögnum er því inni í 

mælingum Vinnumálastofnunar í tengslum við fjárhagskreppuna. 

 

Tafla 1 - Helstu niðurstöður viðtala 
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5. Tillögur 
Í kaflanum hér á eftir eru lagðar fram tillögur varðandi hvað betur má fara í 

starfsmannamálum á Austurlandi.  Tillögurnar taka mið af niðurstöðum viðtalanna 

sem tekin voru og þurfa þær ekki að eiga við öll fyrirtæki á Austurlandi.  Fyrst er 

fjallað um hvað betur megi fara í starfsmannastefnum þeirra.  Þá er fjallað um 

hversu nauðsynlegar starfsmannahandbækur og starfsmannafundir eru til 

upplýsingamiðlunar fyrir starfsfólkið.  Þar að auki er fjallað um nauðsyn faglegra 

ráðningaferla, mikilvægi starfsmannaþjálfunar og samræmingu í uppsagnarmálum.  

Að lokum er gerð tillaga um að fyrirtæki geri sér áætlun eða ferli sem hægt era ð 

fara eftir ef áfall verður á vinnustað. 

5.1 Starfsmannastefna 

Allir aðilar sem talað var við voru með starfsmannastefnu.  Fæstir voru samt að 

vinna markvisst eftir henni.  Svo virðist sem starfsmannastefnur fyrirtækja gleymist 

oft og séu meira gerðar til að gera ásýnd fyrirtækja og stofnana fallegri.  Við gerð 

starfsmannastefnu er mikilvægt að starfsmenn séu meðvitaðir um þær reglur sem 

ætlast er til að þeir fylgji eftir t.d siðareglur.  Til þess að slíkri stefnu sé framfylgt er 

mikilvægt að hún sé kynnt fyrir starfsmönnum í upphafi starfa hjá atvinnurekanda.  

Einnig er mikilvægt að starfsmannastefna sé í reglulegri endurskoðun og það sé 

farið yfir hana reglulega með starfsmönnum. Til dæmis væri góð leið að fara yfir 

slíkar reglur í árlegum starfsmannaviðtölum en við þær aðstæður getur 

starfsmaðurinn sjálfur komið með tillögur að breytingum eða athugasemdir.  

5.2 Starfsmannahandbók  

Ásamt því að hafa virka starfsmannastefnu er æskilegt að hægt sé að afhenda nýjum 

starfsmanni starfsmannahandbók.  Slík handbók ætti að ekki að vera of löng eða of 

ítarleg heldur að svara algengustu spurningum sem nýr starfsmaður getur spurt sig 

að á nýjum vinnustað.  Ef slík bók er of löng eða torveld til lestrar þá er ekki liklegt 

að starfsmaðurinn lesi hana.  Það voru aðeins tveir forstöðumenn fyrirtækja sem 

sögðu að þeirra fyrirtæki hefðu haft slíka handbók og annað þeirra er gjaldþrota.  
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Athyglisvert er samt sem áður að bæði fyrirtækin eru/voru verktakafyrirtæki og 

bæði að vinna í uppsetningu gæðakerfis. 

5.3 Starfsmannafundir 

Ekkert af atvinnurekendum sem talað var við hafði komið á föstum og reglulegum 

starfsmannafundum.  Starfsmannafundir þekktust engu að síður hjá öllum 

atvinnurekendunum og voru slíkir fundir vissulega haldnir í öllum tilvikum.  

Stjórnendur ættu að koma upp reglulegum starfsmannafundum og halda þá 

reglulega undantekningarlaust.  Það gefur stjórnendum fyrirtækja tækifæri til þess 

að koma upplýsingum á framfæri reglulega og er það gott tækifæri fyrir starfsmenn 

til þess að koma með athugasemdir og uppástungur.  Vel er hægt að taka tillit til 

starfsemi atvinnurekandanna en það kom t.d fram að erfitt gæti reynst stjórnendum 

verktakafyrirtækjanna að setja starfsmannafundi upp reglulega þar sem starfsstöðvar 

geta verið margar.  Í þeim tilfellum ættu atvinnurekendur að geta haldið 

deildaskipta eða starfstöðvaskipta fundi svo allir sitji við sama borð. 

5.4 Fagleg ráðningarferli 

Það eru öll fyrirtækin að fara eftir einu og öðru þegar litið er til faglegs 

ráðningaferlis, það sem er samt sem áður athyglisvert er að eitt og sama fyrirtækið 

getur verið að fara misjafnar leiðir í hvert og eitt skipti.  Það var ekkert þeirra með 

ráðningarferlið niðurskrifað.  Það verður að líta til þess sérstaklega að sveitarfélög 

og ríkisstofnun eru afar stórir atvinnurekendur þar sem starfsmenn koma úr ólíkum 

hópum atvinnugreina.  Engu að síður ættu allir atvinnurekendur að koma sér upp 

samræmdum ferlum í ráðningum.  Slíkt er vel hægt að gera þrátt fyrir að einstaka 

atvinnurekandi þurfi að hafa misjafnar leiðir innan þess að einhverju leyti.  Með því 

að hafa ráðningarferli skýrt fyrir atvinnurekanda má hann búast við að geta sparað 

sér kostnað og minnkað starfsmannaveltu með því að ráða rétta starfsmanninn. 

5.5 Starfsmannaþjálfun 

Það er sérstaklega einkennandi fyrir bankana hversu markviss starfsmannaþjálfun 

er.  Aðrir atvinnurekendur eru ekki með nógu markvissa starfsmannaþjálfun og ekki 

er nægilega skýrt hverjir bera ábyrgð á þjálfun starfsmannanna.  Það væri hægt að 

leysa með góðri og skýrri starfsmannahandbók þar sem kæmi fram hverjir beri 
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ábyrgð á þjálfun nýrra starfsmanna.  Þetta á einnig við reglur sem koma að 

endurmenntun starfsmanna sem lengi hafa starfað hjá fyrirtækinu. 

5.6 Uppsagnir 

Öll fyrirtækin höfðu sagt upp annað hvort launasamningum til þess að lækka laun 

eða það hafði komið til einstakra uppsagna starfamanna.  Allir atvinnurekendurnir 

sögðust fara eftir kjarasamningum þegar til slíkra aðgerða hafði komið og má því 

segja að allir séu að fara eftir einhverjum ramma við framkvæmd þeirra.  Þrátt fyrir 

að rammi sé til ættu fyrirtækin að huga að því að marka sér stefnu varðandi hvernig 

farið er að uppsögnum á launauppbótum eða starfshlutfalli.  Huga þarf að því 

hvernig slíkt er gert til þess að starfsmaðurinn verði fyrir sem minnstu áfalli og til 

þess að góður starfsandi breytist ekki í slæman starfsanda.  Það má til dæmis nefna 

ákvæðið í kjarasamningum um að fjórir sólarhringar skuli líða frá því að uppsögn er 

móttekin og þar til viðtal fer fram þar sem hann er upplýstur um ástæðu 

uppsagnarinnar.  Það gefur starfsmanninum ágætis tíma til að melta með sér þessar 

leiðinlegu fréttir og hefur þá tækifæri á því að spyrja frekar og koma með 

athugasemdir.  Huga þarf að slíkum þáttum til að reyna að koma í veg fyrir að 

starfsandi innan fyrirtækisins verði fyrir áfalli.  Starfsmenn eru með allt frá mánuði 

og upp í nokkurra mánaða uppsagnarfrest og er því vinnu starfsmanns sem hefur 

verið sagt upp alls ekki lokið, þrátt fyrir að hafa fengið uppsagnarbréf í hendur.  Ef 

það er einhver möguleiki á því að semja um starfslok fyrr er slíkt góður kostur fyrir 

báða aðila.  Þá má benda atvinnurekendum á að hafa í huga þann kost að ráða 

starfsmenn inn tímabundið eins og algengt virðist vera hjá verktakafyrirtækjum.  Þá 

vita báðir aðilar um stöðu sína og atvinnurekandi getur t.d verið öruggur um að 

launakostnaður lækkar þegar verkefni lýkur.  

5.7 Viðbrögð við slæmu efnahagsástandi  

Það er nokkuð ljóst að efnahagskreppan sem skall á haustið 2008 á Íslandi á sér fáar 

eða engar samlíkingar á Íslandi.  Það er því ekkert óeðlilegt við það að ekkert af 

þeim atvinnurekendum sem talað var við ættu til sérstakt ferli við slíkar aðstæður.  

Engu að síður ættu þeir að hafa í huga að mynda sér stefnu eða ferli þegar til áfalla 

kemur innan fyrirtækisins.  Þetta þarf ekki að einskorðast við efnahagskreppu 

heldur geta ýmis konar áföll dunið á fyrirtæki t.d. óvænt dauðsfall eða slys hjá 
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starfsmönnum innan fyrirtækisins eða einstaka atburðir í samfélaginu sem leiða til 

áfalls hjá starfsmönnum heils fyrirtækis.  Þar að auki hvernig bregðast á við ef til 

uppsagna á fólki kemur og hvernig megi draga úr áfalli viðkomandi starfsmanns og 

samstarfsfólki sem eftir er.  Allir forsvarsmenn þeirra atvinnurekanda sem talað var 

við höfðu brugðist við á einn eða annan hátt til að koma til móts við áhyggjur og 

vanlíðan starfsmanna sinna.  Það var samt ekkert af fyrirtækjunum með sérstaka 

stefnu við slíkar aðstæður heldur notuðu stjórnendur fyrst og fremst brjóstvitið.  

Forsvarsmenn fyrirtækjanna ættu að marka sér stefnu varðandi áföll og slík stefna 

ætti t.d heima í starfsmannahandbók.    
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6. Umræður 
Í þessum kafla er svarað rannsóknarspurningunum út frá þeirri greiningu sem sett er 

fram hér að framan.  Tekin eru mið af svörum viðmælenda og þeim niðurstöðum 

sem fengust úr greiningu á atvinnulífi á Austurlandi síðustu 10 árin. 

6.1 Formáli 

Síðustu 10 árin hefur verið mikill uppgangur á Austurlandi vegna virkjunar – og 

álversframkvæmda. Heildarfjölgun íbúa var ekki mikil en í þremur sveitarfélögum 

var töluvert meiri fjölgun, þ.e Fljótsdalshéraði, Fljótsdalshreppi og Fjarðabyggð.  

En stórframkvæmdirnar áttu sér stað í þessum þremur sveitarfélögum og því má 

ætla að ekki sé óeðlilegt að mesta fjölgunin hafi átt sér stað í þeim.  Íbúum á 

Austurlandi fór fækkandi á árunum 2000 – 2003 en á árið 2004 og árin þar á eftir 

fór þeim sífellt fjölgandi allt til ársins 2008.  

6.2 Þróun á atvinnulífi 

Hvernig hefur þróun á atvinnulífi verið í samhengi við fólksfjölgun eða 

fólksfækkun eftir því sem við á? 

Umræðan um stóriðju á Austurlandi hafði verið viðvarandi í afar langan tíma áður 

en loksins var skrifað undir 15. mars 2003, um að álver skyldi verða byggt í 

Reyðarfirði.  Talað var um að orðið hefðu þáttaskil í austfirsku atvinnulífi og má 

telja það vera ágætlega orðað því að á þeim tímapunkti fór allt af stað á mið 

Austurlandi.  Þrátt fyrir að mikil undirbúningsvinna hafi átt sér stað árin og áratugi 

á undan svo sem í rannsóknum á vegum Landsvirkjunar þá lítur út fyrir að fólk hafi 

ekki trúað því að stórframkvæmdir yrðu að veruleika fyrr en við undirskriftina.  Það 

má sjá augljóslega breytingu á stöðugildum í atvinnugreinum á sama tímabili.  Árið 

2004 verður aukning í greinum eins og fasteigna – og viðskiptaþjónustu og í 

mannvirkjagerð.  Að sama skapi verður augljósleg fjölgun í atvinnugreinum 

tengdum heilbrigðis– og fræðslustarfsemi.  Það má ætla að samfélagið hafi því 

brugðist við í upphafi framkvæmda með því að ráðið var í stöður sem tengdust helst 

þjónustu við íbúana, þ.e við skóla og við heilsugæslu.  Upplýsingar um starfsgreinar 

tengdar sveitarfélögum voru ekki aðgengilegar nema til og með ársins 2005 þannig 

að rannsóknin á þeim þætti nær aðeins yfir það tímabil. 
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6.3 Ráðningar, fyrir og eftir bankahrun 

Hvernig var að finna vinnuafl á tímum uppgangs, frá ákvörðunartöku um álver á 

Austurlandi og hvernig er staðan í dag? 

Íbúafjöldinn var í hámarki árið 2007 en þá eru framkvæmdirnar á lokastigi þar sem 

bæði er verið að vinna við virkjunina við Kárahnjúka og við álverið í Reyðarfirði.  

Atvinnuleysi var lítið sem ekkert á mið Austurlandi og var orðið erfitt fyrir 

atvinnurekendur að fá starfsmenn til vinnu.  Útgáfa atvinnuleyfa til útlendinga var í 

hámarki á Austurlandi árið 2006 en árið 2004 var fyrsta árið sem sýndi óvenju hátt 

hlutfall miðað við árin á undan.  Atvinnuleyfum fór svo aftur fækkandi árið 2007 en 

á móti voru framlengd leyfi það árið ennþá langt yfir því sem hafði tíðkast fyrir 

framkvæmdir.  Árið 2008 virðast ný útgefin leyfi vera komin í sama hlutfall og fyrir 

framkvæmdir.  Taka þarf samt tillit til þess að í okkar rannsókn höfum við aðeins 

upplýsingar um fyrstu sex mánuði ársins.  Allir viðmælendur okkar töldu að 

auðveldara væri að nálgast hæfari starfsmenn í dag en áður.  Þeir töldu samt flestir 

að bankahrunið í október 2008 hafi ekki verið vendipunkturinn heldur hafi ástandið 

breyst til batnaðar eftir að stóriðjuframkvæmdum var að mestu leyti lokið.  

6.4 Þróun atvinnuleysis á Austurlandi 

Hver hefur þróunin verið á atvinnuleysi á Austurlandi miðað við landið allt, fyrir og 

eftir bankahrun? 

Atvinnuleysi hefur aukist talsvert mikið á Austurlandi síðustu mánuði og þá 

sérstaklega í kjölfar bankahrunsins í október 2008.  Þrátt fyrir að kreppan hafi 

vissulega haft áhrif á fjórðunginn þá er atvinnuleysi ekki eins mikið þar miðað við 

landið í heild sinni.  Rannsóknar- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri og 

Þróunarfélag Austurlands sendu frá sér yfirlýsingu í apríl 2009 um að virkjunar- og 

álversframkvæmdir á Austurlandi hafi haft jákvæð áhrif á sveitarfélög eins og 

Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð.  Aftur á móti hafi framkvæmdirnar ekki haft þær 

jákvæðu væntingar sem vonast var til fyrir önnur svæði á Austurlandi enda hefur 

atvinnuleysi á jaðarsvæðum miðausturlands verið viðvarandi síðustu ár.  Helstu 

breytingar til batnaðar eru að störf eru orðin fjölbreyttari en áður var.  Ekki er 

ólíklegt að það sé bein tenging á milli þess að atvinnuleysi er minna á Austurlandi 

miðað við landið allt vegna stóriðjuframkvæmda í fjórðungnum.  Atvinnugreinar 
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hafa orðið fjölbreyttari á Austurlandi eftir að framkvæmdir hófust og 

atvinnutækifærum hefur fjölgað í heildina. 

6.5 Staða og þróun uppsagna starfsfólks 

Hvernig hefur staða og þróun á uppsögnum starfsfólks fyrir og eftir bankahrun verið 

hjá fyrirtækjum á Austurlandi? 

Allir viðmælendur sögðust fyrst og fremst fara eftir lögbundnum kjarasamningum 

ef það kæmi til uppsagna yfir höfuð innan þeirra atvinnustarfsemi.  Þar sem 

atvinnuástandið hefur verið afar gott á Austurlandi síðustu árin, hefur verið fremur 

erfitt fyrir flesta aðila að fullmanna allar stöður og því lítið sem ekkert komið til 

uppsagna nema af hálfu starfsmannanna.  Það eru helst bankarnir sem hafa átt 

nokkuð auðvelt með að manna sínar stöður en það kom fram að starfsmannavelta í 

báðum tilvikum hefur verið lítil sem engin síðustu ár.  Þeir hafi þurft að ráða 

tímabundið í stöður á mesta uppgangstímabilinu en það hafi þróast í þá átt að aðrir 

hafi hætt eða fært sig á réttum tímapunkti.  Það hafi því ekki þurft að segja neinum 

upp.  Í þeim tilfellum sem uppsagnir hafa átt sér stað hjá öðrum atvinnurekendum 

hafi fyrst og fremst verið horft á uppsagnir á sérstökum ákvæðum í 

ráðningarsamningum.  Á uppgangstímabilinu þurfti að fara þær leiðir að bæta 

einhverjum starfsmönnum upp grunnlaunin með einhverjum hætti til þess að missa 

þá ekki.  Þetta var notað þegar vinnuveitandi var hræddur um að missa 

starfsmanninn annað og þegar stjórnendur töldu sig þurfa að yfirborga til þess að ná 

í gott starfsfólk.  Allir viðmælendur okkar sögðust hafa þurft að fara þessa leið á 

einhverjum tímapunkti síðustu ár fyrir utan stjórnendur bankanna og stjórnendur 

sjávarútvegsfyrirtækisins.  Eins og kom fram í aðferðafræðikaflanum um 

rannsóknina þá ákváðum við að taka viðtal við stjórnanda sjávarútvegsfyrirtækis þar 

sem við töldum að það gæti gefið okkur aðrar upplýsingar en við höfðum fengið 

áður.  Stjórnendur þar þurftu að segja upp fólki á haustmánuðum 2007.  Þar var um 

hagræðingu að ræða í rekstri fyrirtækisins sem tengdist ekki slæmu ástandi vegna 

efnahagsástandsins.  Það sem kom aftur á móti í ljós sem snertir uppsagnir almennt 

til hagræðingar er að þeir samningar sem fyrirtækið greiðir eftir bjóða upp á 

samdrátt í launum.  Þar sem hráefni til vinnslu getur verið árstíðabundið hjá 

sjávarútvegsfyrirtækjum miðast kjarasamningar við slíkt ástand.  Því átti fyrirtækið 

auðvelt með að hagræða í launakostnaði sínum eftir að bankarnir hrundu án þess að 
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segja upp fólki.  Sjávarútvegsfyrirtækið var samt sem áður eina starfandi fyrirtækið 

sem hafði sagt upp starfsmanni eftir hrunið sem tengdist fyrst og fremst því að þeim 

fnnst viðkomandi starfsmaður ekki hafa staðið sig sem skyldi.  

6.6 Hópuppsagnir? 

Hefur komið til hópuppsagna á Austurlandi í kjölfar bankahruns í október 2008? 

Ekki hafa komið til framkvæmda að hálfu Vinnumálastofnunar hópuppsagnir á 

Austurlandi síðan haustið 2007.  Það voru eingöngu þau tvö fyrirtæki sem 

annarsvegar eru í gjaldþrotaskiptum og hinsvegar fyrirtækið sem er í 

nauðasamningum sem hafa farið út í eiginlegar uppsagnir.  Fyrirtækin voru eins og 

áður hefur komið fram afar tengd þar sem annað fyrirtækið var eigandi hins.  Þrjátíu  

starfsmönnum Malarvinnslunar var sagt upp í lok október 2009.  Öll framkvæmd 

uppsagnarinnar virðist hafa verið til fyrirmyndar.  Engu að síður hefðu stjórnendur 

fyrirtækisins getað upplýst starfsmenn sína fyrr og meira um erfiða stöðu 

fyrirtækisins til dæmis með fleiri starfsmannafundum.  Það virðist sem stjórnendur 

fyrirtækisins hafi verið í afneitun allt fram undir bankahrunið í byrjun október.  

Stjórnendur þar virðast ekki hafa farið að huga að neinni alvöru hagræðingu í 

launakostnaði með t.d uppsögnum á starfsmönnum eða lækkun launa fyrir þann 

tíma.  Hópuppsögnin kom til framkvæmdar af hálfu fyrirtækisins að því leytinu til 

að haldinn var stór starfsmannafundur stuttu eftir að starfsmönnum hafði verið sagt 

upp munnlega.  Á fundinn komu aðilar frá stéttarfélögunum og Vinnumálastofnun 

til að veita upplýsingar. Á fundinum er síðan tilkynnt um að staða fyrirtækisins væri 

orðin þannig að ekki var hægt lofa greiðslu á launum og af þeim orsökum væri 

starfsmönnum það frjálst að ganga skilyrðislaust út. Með slíkri tilkynningu mætti 

túlka það svo að öllum starfsmönnum hefði verið sagt upp. 

6.7 Áhrif efnahagsástands á ráðningar og uppsagnir 

Hver eru áhrif efnahagsuppgangs og bankahruns á ráðningar og uppsagnir 

starfsfólks á Austurlandi? 

Atvinnurekendur á Austurlandi hafa gengið þrautagöngu síðustu ár við að manna 

stöður innan fyrirtækja sinna og stofnana.  Það hefur verið hörgull á góðum 

starfsmönnum og eins kom fram hjá flestum fyrirtækjum í einkarekstri að þá þurfti 
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að greiða starfsmönnum uppbætur til þess að halda þeim.  Þessi aðferð þekkist líka 

hjá heilbrigðisstofnuninni og sveitarfélögunum, en það er samt ekki eins auðvelt að 

nýta sér þann kost þar sem nærri undantekningarlaust hefur verið greitt samkvæmt 

kjarasamningum í þeim tilfellum.  Á uppgangsárunum 2003 til byrjunar árs 2008 

sögðu atvinnurekendur að oft hefðu þeir þurft að ráða starfsfólk sem hefði alls ekki 

verið ráðið við aðrar aðstæður, hreinlega til að fylla upp í allra nauðsynlegustu 

stöður.  Einnig höfðu sérstaklega verktakafyrirtækin farið þá leið að ráða erlenda 

starfsmenn í gegnum starfsmannaleigur ásamt því að flytja fólk inn sjálf.  Það voru 

fyrst og fremst bankarnir sem lentu ekki í þessari aðstöðu eins og áður hefur komið 

fram.  Atvinnurekendur sögðust hafa fundið breytingu á þessu á árinu 2008, ekki 

endilega eftir bankahrunið heldur meira eftir að stórframkvæmdum við 

uppbyggingu stóriðjunnar var að mestu leyti lokið.  Það var samt sem áður 

athyglisvert að viðmælendum fannst umsóknum ekkert fjölga svo mikið.  Engu að 

síður voru allir sammála um að það væri stór munur á hæfni og getu þeirra 

umsækjanda sem þau hefðu úr að velja.  Draga má þær ályktanir að breyting á 

lögum vegna breyttra aðstæðna á vinnumarkaði þar sem heimild til fjölgunar 

mánaða á tekjutryggðum atvinnuleysisbótum hafi gert það að verkum að 

atvinnulausir einstaklingar séu rólegri.  Þeir kjósi að bíða og sjá hvort ástandið 

lagist og sæki því ekki um stöður nema þær sem eru sambærilegar við þær sem þeir 

hafa áður verið í.  Einnig má draga þær ályktanir að viss hópur atvinnulausra 

misnoti ástandið þar sem þeir telji sér vera betur borgið með því að þiggja bætur en 

að fara út á vinnumarkaðinn.  Það hefur að sjálfsögðu dregið úr ráðningum eftir 

bankahrunið enda allir atvinnurekendur að reyna að draga saman í föstum kostnaði 

en samt sem áður hefur komið til þó nokkurra ráðninga hjá flestum.   

 

6.8 Hagræðing í launakostnaði án uppsagna? 

Hefur atvinnurekendum á Austurlandi tekist að hagræða í launakostnaði án þess að 

til uppsagna starfsfólks hafi komið? 

Það er áhugaverð staðreynd að allir atvinnurekendur sem talað var við hafa reynt að 

fara allar leiðir í hagræðingu í launakostnaði án þess að segja upp starfsmönnum 

sínum.  Viðbrögð ríkisstjórnar Íslands við óvenjulegum aðstæðum á vinnumarkaði 

með því að víkka út heimildir með breytingum á lögum um 
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atvinnuleysistryggingarsjóð virðast hafa bjargað mörgum stöðugildum.  Þrátt fyrir 

að það hafi ekki allir nýtt sér þá leið þá var hún skoðuð í öllum tilfellum.  Lækkun 

starfshlutfalls starfsmanna var sérstaklega notað af verktakafyrirtækjunum.  Það má 

ætla að sú leið hafi verið afar aðgengileg fyrir slík fyrirtæki þar sem verkefnastaða 

þeirra er alla jafna verri yfir vetramánuði hvort sem ríkir kreppuástand eða ekki.  

Það virðist henta slíkum fyrirtækjum vel því ætla má að ástand verkefna sé 

tímabundið, allavega í venjulegu árferði.  Athyglisvert er samt sem áður að  

breytingar á fyrrnefndum lögum runnu út 1. maí árið 2009 og virðist ríkisstjórnin 

ekki hafa hugað að framhaldi á þeim heimildum áður en þingi var slitið í vor.   

Atvinnurekendur hafa almennt ekki farið út í svokallaða „hreinsun“ innan 

fyrirtækisins þar sem stjórnendur nýta tækifærið og losa sig við „rotin epli“.  Engu 

að síður fannst stjórnendum að ástandið gæti verið tækifæri til þess. 

Allir atvinnurekendur fóru þá leið að skoða aðrar launalækkanir að einhverju marki.  

Eins og kom fram áður voru flestir í þeirri aðstöðu á uppgangstímum að þurfa að 

yfirborga góðu starfsfólki til að halda í það.  Þrátt fyrir að ekki hafi allar 

launalækkanir komið til framkvæmda þegar þetta er skrifað þá eru allir með það á 

sinni stefnuskrá.  Sú staðreynd er afar merkileg í ljósi þess að fyrri rannsóknir segja 

að stjórnendur forðast þá leið í lengstu lög þrátt fyrir að um efnahagskreppu gæti 

verið að ræða.  Ástæðan fyrir því að stjórnendur hafa ekki sagst þora að taka þá 

áhættu er sú að þá geti mannauður og þekking glatast og virði fyrirtækisins þá að 

sama skapi lækkað.  Það hefur verið talið að launalækkanir geri það að verkum að 

hæfasta starfsfólkið segi upp ef til launalækkunar komi að einhverju marki.  

Niðurstaða höfunda er önnur því þrátt fyrir að allir atvinnurekendur hafi kosið að 

fara þessa leið hefur ekki komið til neinna uppsagna af hálfu starfsfólks í kjölfarið.  

Það má ætla að slæmt efnahagsástand verði til þess að starfsfólk þori ekki að taka 

þá áhættu að verða tekjulaust við slíkar aðstæður.  Það sætti sig frekar við lægri laun 

og fjárhagslegt öryggi. 

6.9 Stefnumótun fyrirtækja í starfsmannamálum 
Hafa atvinnurekendur á Austurlandi gert meginbreytingar á stefnmótun í 

starfsmannamálum, s.s. starfsmannastefna, starfsmannahandbók, fyrir og eftir 

bankahrun? 
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Það hafa engar breytingar verið gerðar markvisst í stefnumótun í starfsmannamálum 

hjá þeim atvinnurekendum sem talað var við.  Eins og kemur fram í tillögum þá 

virðist ekki verið tekið mið af þeim starfsmannastefnum sem fyrir eru til í 

fyrirtækjunum.  Stjórnendur hafi að mestu leyti nýtt sér brjóstvitið þegar kemur að 

starfsmannamálum.  Í einhverjum tilfella hefur komið upp sú umræða að það þurfi 

að endurskoða stefnuna og ekki síst hvernig eigi að bregðast við ef til áfalls kemur 

eins og efnahagshrunið var fyrir alla íslensku þjóðina haustið 2008. 

6.10 Takmarkanir rannsóknar 

Það eru fjölmargir þættir sem þarf að taka tillit til varðandi niðurstöður þessarar 

rannsóknar.  Úrtakið er ekki stórt þrátt fyrir að það nái yfir stóran hluta af mannafla 

á Austurlandi.  Það er því ekki hægt að alhæfa skoðanir úrtaksins yfir á þýðið.  Taka 

þarf tillit til þess að ekki hefur komið til framkvæmda allra þeirra launahagræðinga 

sem þeir atvinnurekendur sem talað var við hafa ráðgert.  Það er því ekki hægt að 

fullyrða t.d. að ekki komi til uppsagna hjá starfsmönnum þegar launalækkanir þeirra 

verða að veruleika.  Ekki var skoðaður sérstaklega sá hópur sem skráður er 

atvinnulaus enda eru þær upplýsingar ekki aðgengilegar.  Því eru ályktanir varðandi 

ástæðu óvenju fárra umsókna hjá fyrirtækjum á gráu svæði.  Að sama skapi var í 

lang flestum tilfellum aðeins talað við einn aðila innan hvers fyrirtækis.  Þar sem 

um djúpviðtöl var að ræða má ætla að einhver annar stjórnandi eða starfsmaður 

fyrirtækjanna gæti haft aðrar skoðanir, upplýsingar og svör við einhverjum 

spurninganna. 

6.11 Frekari rannsóknir 

Þegar rannsóknir eru gerðar er ekki ólíklegt að vakni upp hinar ýmsu spurningar í 

kjölfarið.  Áhuga vekur sú staðreynd að umsóknum hafi ekki fjölgað svo mikið hjá 

þeim fyrirtækjum og stofnunum sem talað var við.  Það væri tilefni til þess að skoða 

hvaða ástæður liggja þar að baki.   

Þá væri athyglisvert að skoða nánar hvort fjárhagslegt öryggi einstaklinga geri það 

að verkum að launalækkanir skipta minna máli.  Það er tilefni til þess að fara út í 

slíka rannsókn núna þar sem allir Íslendingar hafa fengið reynslu af efnahagskreppu 

sem vonandi enginn á eftir að upplifa aftur. 
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Að síðustu væri áhugavert að skoða hvað stjórendur fyrirtækja gera í 

starfsmannamálum almennt í efnahagskreppu.  Er slíkur kostnaður skorinn niður 

þannig að minna verði horft í fagleg vinnubrögð á þessu sviði?  
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7. Niðurstöður 
Undanfarin 10 ár hafa verið viðburðarrík á Austurlandi hvað varðar atvinnulíf og 

fólksfjölda.  Stóriðjuframkvæmdir við Kárahnjúkja og á Reyðarfirði settu öðruvísi 

blæ á mannlífið í fjórðungnum en annars staðar á landinu og miklar sveiflur voru í 

fjölda starfsfólks.  Á hápunkti framkvæmdanna reyndist oft erfitt að fá fólk til starfa 

og þá ekki síst fólk með réttu menntunina og/eða reynsluna.  Mikil þensla var á 

svæðinu, næga atvinnu var að fá og launin þokkaleg.  Þegar þessu tímabili lauk, tók 

við niðursveifla í hagkerfinu og bankakreppan skall á þjóðinni í október 2008.  

Eftir að tekin voru viðtöl við aðila frá nokkrum fyrirtækjum á Austurlandi, kom í 

ljós að það vantaði upp á að þau væru með starfsmannahandbækur þrátt fyrir að 

vera öll með starfsmannastefnur.  Starfsmannafundir eru haldnir en ekki samkvæmt 

neinni reglu.  Stjórnendur töldu að hægt væri að koma upplýsingum á framfæri eftir 

öðrum leiðum.  Þarna þarf að gera betur að mati höfunda.  Þegar kom að ráðningum 

starfsmanna voru ferlin með ýmsu móti, sum fyrirtækin voru faglegri en önnur í 

þessum efnum.  

Rauði þráðurinn í gegnum viðtölin var sá að þeir aðilar sem talað var við hjá 

fyrirtækjunum, voru og eru að vinna hörðum höndum í því að hagræða í sínum 

rekstri þannig að ekki komi til uppsagna starfsmanna þeirra.  Því er það mjög 

mikilvægt fyrir þessi fyrirtæki og önnur að hafa tiltækar aðgerðaáætlanir við þessar 

aðstæður.  Má leiða að því líkur að þau fyrirtæki sem lifa af þessa erfiðu tíma komi 

til með að byggja á þeirri reynslu með aukna áherslu á starfsmannamál.  

Megin niðurstaða rannsóknarinnar er sú að stjórnendur fyrirtækja leita allra leiða til 

forðast uppsagnir starfsmanna og ekki síst á krepputímum.  Viðbrögð 

ríkisstjórnarinnar við breyttum aðstæðum á vinnumarkaði hjálpaðu mikið til þess að 

stjórnendur gátu haldið sínu starfsfólki.  Stjórnendur fyrirtækja fóru í launalækkanir 

að því leytinu til að yfirvinnubann var mikið til sett á.  Einnig var í mörgum 

tilfellum sagt upp launauppbótum og styrkjum.  Þá voru í nokkrum tilfellum lækkuð 

laun hjá stjórnendum fyrirtækjanna.   

Á þessum tíma, þegar kreppan er í algleymingi og rekstur fyrirtækja hefur sjaldan 

eða aldrei verið erfiðari þá verður að segjast að þessi niðurstaða komi ánægjulega á 

óvart.   
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Viðauki 1 

 

Bréf til viðmælenda 

 

Komdu sæl/sæll 

Ég hef samband þar sem ég, Fjóla Margrét Hrafnkelsdóttir, og samnemandi minn 

Edda Elísabet Egilsdóttir erun að skrifa lokaritgerð til BS gráðu í Viðskiptafræði – 

Stjórnun frá Háskólanum á Akureyri. Við tókum ákvörðun um að skrifa um efnið 

uppsagnir fyrir vs. eftir efnahagshrun. Við erum að leitast við að svara spurningum 

hvernig hefur áður verið staðið að uppsögnum starfsmanna og svo eftir hrunið. Við 

höfum mjög mikin áhuga á því að fá svar frá ykkar  ef þess er einhver kostur.  Við 

höfum valið okkur 10 aðila (fyrirtæki, stjórnsýslu) sem eru staðsett eða eiga útibú á 

Austurlandi. Rannsóknin sem við gerum byggist á því að hafa viðtöl við þessa aðila 

sem við höfum valið. Getum við leitað til þín þegar kemur að því að fá þátttöku í 

okkar viðtalskönnun? Ef þú getur ekki svarað því, getur þú þá bent okkur á annan 

starfsmann innan ykkar atvinnustarfsemi? Okkur þætti vænt um ef þú gætir látið 

okkur vita sem fyrst ef þið hafið áhuga á því að aðstoða okkur. 

 

Með bestu kveðjum og von um samstarf 

 

Fjóla M. Hrafnkelsdóttir 
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Viðauki 2 

 

Spurningalisti 

Kynning á viðtalinu áður en spurningar eru lagðar fram 

Við byrjum á því að fá leyfi til að taka upp viðtalið. Eftir að hafa fengið jákvæð svör ræðum við 

um tilgang verkefnisins í heild sinni og hvað við erum að rannsaka. Við segjum frá því að bæði 

séum við með beinar spurningar og svo spurningar sem geti leitt til frekari umræðu. Við reynum 

að koma því þannig við að við höfum áhuga á því að fá eins margar hliðar málsins eins og hægt er 

og hvetjum viðmælendur til þess að vera frjálslegir í svörum sínum og setja fram skoðanir sínar ef 

þannig beri undir. 

1. Hverskonar starfsemi fer fram í fyrirtækinu? 

2. Hversu margir starfsmenn eru á launaskrá? Heilsdags og hlutastörf? 

3. Hvaða stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? Hversu lengi hefur þú unnið í þessum geira? 

4. Hver sér um val og ráðningu á nýjum starfsmönnum? 

5. Eftir hvaða kjarasamningum eru laun reiknuð út frá? 

6. Er til starfsmannastefna innan fyrirtækisins? En starfsmannahandbók? 

7. Getur þú útskýrt ráðningaferlið sem á sér stað þegar nýr starfsamaður er ráðin, allt frá því 

að starfsmanninn vantar (staðan er auglýst) og þar til að starfsamaðurinn lýkur störfum? Þ.e 

er til niðurskrifað ráðningarferli? 

8. Hefur orðið breyting á þessu þremur þáttum þ.e starfsmannastefnu, starfsmannahandbók og 

ráðningarferli eftir hrunið í október? Ef svo er hafa slíkar breytingar verið kynntar 

starfsmönnum sem eftir eru? 

9. Eru starfsmannafundir haldnir í fyrirtækinu? Hversu reglulega eru þeir? 

10. Höfðu stjórnendur fyrirtækisins hafið aðgerðir til hagræðingar í starfsmannamálum og 

launakostnaði áður en hrunið skall á í október? 

11. Ef svo er, á hvaða tímapunkti gerðist það? Og af hverju fór fyrirtækið að huga þeim 

málum? Hvaða faktorar voru það sem ýttu við stjórnendum? Gengið, verðbólga etc. 

12. Höfðu breytingar á lögum sem varðaði þann kost að starfsmönnum væri sagt upp 

hlutfallslega og atvinnuleysisbætur kæmu á móti eitthvað að segja? Hefur fyrirtækið nýtt 

sér þau úrræði sem sú lagabreyting býður upp á? 

13. Hefur verið aukning á því að starfsmenn biðji um starfsmannaviðtöl eftir hrunið?  

14. Finnur þú fyrir breytingu á starfsfólki eftir hrunið? Er viðhorf þeirra til starfsins öðruvísi? 

15. Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til vinnu frá því eftir bankarhrunið í október? 

16. Hefur orðið breyting á því ferli frá því fyrir bankahrun? Þ.e er auðveldara/erfiðara að fá 

fólk til vinnu? 

17. Leitar fyrirtækið eftir aðstoð þegar ráðningar eiga sér stað s.s ráðningarskrifstofur? 

18. Hefur fyrirtækið þurft að segja upp fólki eftir hrunið? 
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19. Hefur komið til hópuppsagna?  

20. Ef það hefur komið til uppsagna hvaða leið var notuð? Er sama aðferð notuð þegar 

einstaklingi er sagt upp vs. hópuppsögn? 

21. Eru virkir trúnaðarmenn innan fyrirtækisins? Ef svo er, voru þeir hafði með í ráðum áður 

en uppsagnir fóru fram? 

22. Var leitað til stuðningsstofnana, félagasamtaka o.s.frv. til að fá stuðning og aðstoð fyrir 

starfsfólkið í kjölfarið? 

23. Hvað með starfsfólkið sem eftir er, hefur þeim verið veitt einhver aðstoð í kjölfar 

uppsagnana? 

24. Hefur fyrirtækið nýtt sér að einhverju leyti þær leiðir sem ríkisstjórn íslands gaf kost á 

varðandi breytt starfshlutfall, þ.e að starfsmaður færi í minna starfshlutfall hjá fyrirtækinu 

og fengi atvinnuleysisbætur á móti? 

25. Ef svo er hvernig hefur sú leið virkað fyrir fyrirtækið? Er sú leið til hagræðingar fyrir 

fyrirtækið? 

26. Veistu hvernig sú leið hefur virkað á starfsfólkið? Er það sátt með að fara þá leið? 

27. Hefur fyrirtækið farið þá leið að lækka laun starfsmanna eftir hrunið? Ef svo er, hvernig var 

það framkvæmt? 

28. Hefur fyrirtækið farið þá leið að bæta við verkefnum á starfsfólk til að geta sagt upp til 

hagræðingar? Hefur fyrirtækið t.d farið út í verklagsbreytingar innan fyrirtækisins svo 

samnýta megi starfsfólkið frekar? 

29. Telur þú að það megi nýta sér þetta ástand kanski til frekari hagræðingar í launakostnaði? 

Getur verið að fyrirtækið geti verið að hagnast á ástandinu að því leitinu til að nú er leitað 

allra leiða til hagræðingar og sparnaðar? 

30. Hafið þið uppgvötað nýja hæfileika eða kunnáttu hjá starfsmönnum sem þið vissuð ekki um 

fyrir þar sem ekki var verið að beina sjónum að því fyrir hrunið? 

31. Hvernig hefur gengið að hafa samband við stuðningsstofnanir eins og vinnumálastofnun til 

að leita leiða sem koma sér vel fyrir starfsmanninn og fyrirtækið? 

32. Hefur fyrirtækið leitað til annarra stuðningsstofnana þegar kemur að starfsmannamálum 

eftir að hrunið átti sér stað? 
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Viðauki 3 

Töflur 

Tafla 1 

Lykiltölur mannfjölda á Íslandi 1999 - 2009 

 

Töflur um mannfjölda 1. janúar 2008 hafa verið endurskoðaðar til hækkunar 

(Hagstofan, 2009) 
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Tafla 2 

Lykiltölur mannfjölda á Austurlandi eftir sveitarfélögum 1999 – 2009.  

Taflan sýnir fjölda þeirra sem búa í hverju sveitarfélagi fyrir sig annars vegar og 

hins vegar hlutfallslega aukningu eða fækkun íbúa í viðkomandi sveitarfélagi á milli 

ára (Hagstofan, 2009). 
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Tafla 3 

Meðaltal á hlutfallslegum mun íbúa á milli ára eftir sveitarfélögum og 

hlutfallslegur munur árana 1999 og 2009. 

Taflan sýnir okkur meðaltals aukningu eða fækkun íbúa eftir sveitarfélögum á 

Austurlandi á tíu ára tímabili annars vegar. Hins vegar sýnir hún okkur aukningu 

eða fækkun íbúa hlutfallslega á milli árana 1999 og 2009 (Hagstofan, 2009). 
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Tafla 4 

Íbúar erlendra ríkisborgara á Austurlandi eftir sveitarfélögum 1999 – 2008 

Taflan sýnir okkur fjölda erlendra ríkisborgara eftir sveitarfélögum á Austurlandi á 

tíu ára tímabili. Einnig sýnir hún hlutfallslegan mun erlendra ríkisborgara á milli ára 

eftir sveitarfélögum á Austurlandi. 

 

Töflur um mannfjölda 1. janúar 2008 hafa verið endurskoðaðar til hækkunar 

(Hagstofan, 2009) 
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Tafla 5 

Fjölgun á erlendum ríkisborgurum á Austurlandi 1999 – 2008 

Taflan sýnir okkur hlutfallslega mun á búsetu erlendra ríkisborgara á Austurlandi á 

milli áranna 1999 til 2008 eftir sveitarfélögum. 
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Tafla 6 

Veitt atvinnuleyfi á Austurlandi og á landinu öllu frá árinu 1999 – júlí 2008 

Taflan sýnir okkur fjölda atvinnuleyfa sem gefin eru út annars vegar á Austurlandi 

og hins vegar á landinu öllu ár tímabilinu 1999 til júlí mánaðar ársins 2008. Einnig 

sýnir taflan hlutfall leyfa sem veitt voru á Austurland miðað við landið allt 

(Vinnumalastofnun, 2. Júní 2000, maí 2001, apríl 2002, 2002, 2003, 2004, júlí 

2008, 10. október 2008, 10. September 2008, 10. Desember 2008, 13. Janúar 2009). 
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Tafla 7 

Veitt atvinnuleyfi til útlendinga í janúar og febrúar 2009 til samanburðir við 

sama tímabil árið á undan 

Taflan sýnir okkur hlutfallslegan mun á þeim atvinnuleyfum sem voru gefin út í 

janúar og febrúar árið 2008 í samanburði við janúar og febrúar árið 2009  
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Tafla 8 –  Skráð atvinnuleysi á Íslandi og á Austurlandi á árunum 1999 til 2008 

Taflan sýnir okkur meðalfjölda skráðra atvinnulausra á Íslandi og síðan á 

Austurlandi. Þá sýnir taflan okkur hlutfall atvinnulausra miðað við mannafla í 

báðum tilvikum fyrir sig. 
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Tafla 9 - Atvinnuleysi á Austurlandi eftir sveitarfélögum og kyni tímabilið 

2000 – 2008 

Taflan sýnir okkur hversu margir eru skráðir atvinnulausir að meðaltali eftir 

sveitarfélögum á Austurlandi á tímabilinu 2000 – 2008. Einnig sýnir taflan heildar 

fjölda atvinnulausra á landsvísu eftir árum. Þá sýnir taflan hlutfall atvinnulausra á 

Austurlandi miðað við landið allt. Að lokum sýnir taflan hlutfallslegan mun skráðra 

atvinnulausa á milli ára yfir tímabilið 
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Tafla 10 – Atvinnuleysi á Austurlandi fyrstu þrjá mánuði ársins 2009 eftir kyni 

og sveitarfélögum. 

Taflan sýnir okkur fjölda atvinnulausra á Austurlandi fyrst þrjá mánuði ársins 2009, 

þ.e janúar, febrúar og mars. Einnig kemur fram heildafjöldi atvinnulausra á öllu 

landinu og hlutfallslegur fjöldi atvinnulausra á Austurlandi miðað við landið allt. Þá 

er reiknað út meðaltas fjöldi atvinnulausra á árinu 2009 og hlutfallslegur munur á 

þeim fjöldum miðað við meðaltal alls ársins 2008. 
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Tafla 11 – Hlutfallslegt atvinnuleysi á milli sveitarfélaga á Austurlandi borið 

saman við heildaratvinnuleysi í fjórðungnum árin 2000 - 2005 

Taflan sýnir hlutfallslegt atvinnuleysi á milli sveitarfélaga á Austurlandi á 

tímabilinu sem og meðaltal þess. 
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Tafla 12 – Fjöldi starfandi íslenskra karla eftir atvinnugreinum á Austurlandi 

1999 – 2005 

Taflan sýnir okkur fjölda íslenskra karla sem starfa eftir atvinnugreinum á 

Austurlandi á tímabilinu 1999 til 2005.  Taflan sýnir okkur einni hlutfallslegan mun 

á starfandi körlum eftir atvinnugreinum á milli ára sem og hlutfallslegan mun á 

árunum 1999 og 2005. (Hagstofan, 1998 – 2005). 
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Tafla 13 – Fjöldi starfandi íslenskra kvenna eftir atvinnugreinum á 

Austurlandi 1999 – 2005 

Taflan sýnir okkur fjölda íslenskra kvenna sem starfa eftir atvinnugreinum á 

Austurlandi á tímabilinu 1999 til 2005.  Taflan sýnir okkur einni hlutfallslegan mun 

á starfandi konum eftir atvinnugreinum á milli ára sem og hlutfallslegan mun á 

árunum 1999 og 2005.  (Hagstofan, 1998 – 2005). 
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Tafla 14 – Fjöldi starfandi erlendra karla eftir atvinnugreinum á Austurlandi 

1999 – 2005 

Taflan sýnir okkur fjölda erlendra karla sem starfa eftir atvinnugreinum á 

Austurlandi á tímabilinu 1999 til 2005.  Taflan sýnir okkur einni hlutfallslegan mun 

á starfandi körlum eftir atvinnugreinum á milli ára sem og hlutfallslegan mun á 

árunum 1999 og 2005.  (Hagstofan, 1998 – 2005). 
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Tafla 15 – Fjöldi starfandi erlendra kvenna eftir atvinnugreinum á 

Austurlandi 1999 – 2005 

Taflan sýnir okkur fjölda erlendra kvenna sem starfa eftir atvinnugreinum á 

Austurlandi á tímabilinu 1999 til 2005.  Taflan sýnir okkur einni hlutfallslegan mun 

á starfandi konum eftir atvinnugreinum á milli ára sem og hlutfallslegan mun á 

árunum 1999 og 2005.  (Hagstofan, 1998 – 2005). 
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Viðauki 4 

Viðtöl 

Viðtal tekið við Einar Rafn Haraldsson Forstjóra Heilbrigðisstofnunar 

Austurlands., 2. apríl 2009. 

Hverskonar starfsemi fer fram í fyrirtækinu? 

Þjónustustarfsemi á heilbrigðissviði, starfsemin nær suður að Hvalnesskriðum... allt 

Austurland, Bakkafjörður í norður. Fyrir utan tvö hjúkrunarheimili sem rekin eru af 

Fjarðabyggð. 

Hversu margir starfsmenn eru á launaskrá? Heilsdags og hlutastörf? 

300 starfsmenn. 240 stöðugildi  

Hvaða stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? Hversu lengi hefur þú unnið í 

þessum geira? 

Forstjóri HSA, búinn að vinna sem forstjóri frá stofnun HSA í tíu ár en er búinn að 

vinna við þetta í hart nær 30 ár.   

Hver sér um val og ráðningu á nýjum starfsmönnum? 

Misjafnt.  Frá því í nóv hefur verið starfrækt starfsmannasvið/þjonustua.. ráðningar 

eru hjá hverri deildar fyrir sig... deildarstjóri hjúkrunarsviðs hefur mest verið með 

ráðningar en er að færast mikið yfir á eina hendi sem er starfsmannasvið 

stofnunarinnar, skrifborði á Eskifirði.  

Eftir hvaða kjarasamningum eru laun reiknuð út frá? 

Mjög margir.  Samningar ríkisins, ymsar tegundir af opinberum starfsmönnum, 

lækna BHM, samningarnir eru allir bundnir þeim samningum sem ríkið hefur gert 

við samtök stéttarfélaganna, svo eru gerðir stofnanasamningar, gerðir á milli 

stofnunarinnar og starfsmanna.  Framkvæmdastjóri er ekki ráðinn eftir 

kjarasamningum, hann heyrir undir kjaranefnd.  Ákvæði stjórnarskrá, ræður engu 

um launin, en allir hafa rétt á því að vera að stéttarfélögum. Hann er sá eini sem er 

undir Kjaranefnd. 

Er til starfsmannastefna innan fyrirtækisins? En starfsmannahandbók? 

Þær eru nokkrar til í 3 til 4 stærstu deildirnar.  Aðstæður misjafnar og því ólíkar 

handbækur. 

Getur þú útskýrt ráðningaferlið sem á sér stað þegar nýr starfsamaður er 

ráðin, allt frá því að starfsmanninn vantar (staðan er auglýst) og þar til að 

starfsamaðurinn lýkur störfum? Þ.e er til niðurskrifað ráðningarferli? 

Framkvæmdastjóri sér um ráðningu hátt æðstu stjórnenda. Stjórnendur á fjármála 

eða bókhaldssviði, leitar þá til ráðningarskrifstofu... ef læknar, leitar til læknaráðs, 

ef hjúkrunar, þá er leitað til hjúkrunarráðs.   

Kemur fram ósk frá stjórnenda, hefur losnað staða eða slíkt, auglýst er eftir 

starfsfólki, ýmist í stóru blöðunum, eða bæjarblaðinu.  Umsóknir berast, 

starfsmannasvið metur, haft er samband við yfirmann sviðsins sem vantar 

starfsmann og saman eru tekin viðtöl og saman er tekin ákvörðun um ráðningu. 
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Skriflegt ferli er í þeim tilfellum sem uppsagnir eru.  Ef starfsmaður segir upp þá 

skilar hann inn uppsögn í bréfi.  Ef uppsagnir þá er það framkvæmdastjóri sem 

skrifar undir þær.  En það hefur ekki verið mikið um uppsagnir undanfarið. 

Hefur orðið breyting á þessu þremur þáttum þ.e starfsmannastefnu, 

starfsmannahandbók og ráðningarferli eftir hrunið í október? Ef svo er hafa 

slíkar breytingar verið kynntar starfsmönnum sem eftir eru? 

Ferlarnir hafa ekki breyst sem slíkir.  Það er ennþá sami processinn.... engum hefur 

verið sagt um vegna kreppurnar en all mörg störf hafa minnkað og laun hafa lækkað 

hjá hæstlaunuðustu aðilunum.  Kjaranefnd lækkaði laun framkvæmdastjóra og í 

kjölfarið þá ákváðu næstu stjórnendur að gera slíkt hið sama við þeirra laun.  Það 

var sagt upp í tveimur hópum starfsmanna, annars vegar læknar vegna ósamræmis í 

samningum við þá, sumir voru mjög gamlir úr úreldir og eru samningar gerður 

aftur... og tóku þeir á sig lækkun launa, allavega tímabundið.  Þessi ferill fór af stað 

í desember.  Starfsmenn vita af þessu í gegnum starfsmannablað sem gefið er út og 

eins á starfsmannafundum sem haldnir hafa verið. 

Eru starfsmannafundir haldnir í fyrirtækinu? Hversu reglulega eru þeir? 

Þeir eru ekki haldnir reglulega en nokkrum sinnum á ári. 

Höfðu stjórnendur fyrirtækisins hafið aðgerðir til hagræðingar í 

starfsmannamálum og launakostnaði áður en hrunið skall á í október? 

Eru frekari ráðagerðir í bígerð um frekari niðurskurð? 

Já, það er mikil yfirvinna sem er stór þáttur og er verið að reyna að stemma stigum 

við hana.  Föst yfirvinna verður áfram nema hjá læknunum.  En tilfallandi yfirvinna 

er töluverð.  Sett er upp markmið um hver yfirvinna er áætluð í hverjum mánuði og 

er það á valdi viðkomandi deildar að vinna innan þeirra markmiða.  Afleysingar, 

þ.e. útköll í vinnu er reynt að halda í algjöri lágmarki og aðeins þegar brýtn nauðsyn 

krefur vegna kostnaðar.  Kemur ekki til með að ná yfir alla starfsmenn.  Bónusar, 

bílastyrkir... þetta er tekið af.. allt persónubundið, tekið af, mjög smávægilegt.  

Draga saman bakvaktir... verið að fara yfir skilgreiningu á því sem er lífshótandi, 

hvað er bara til öryggis... en það er minnkun vinnu en ekki lækkun launa.   

Ef svo er, á hvaða tímapunkti gerðist það? Og af hverju fór fyrirtækið að huga 

þeim málum? Hvaða faktorar voru það sem ýttu við stjórnendum? Gengið, 

verðbólga etc. 

Fjárlög fyrir 2008... átti sér enga stoð í raunveruleikanum.  Starfsemin var 

undirfjármögnun, var verið að veita þjónustu sem ekki var fjármögnuð.  Fyrstu 

fjálögin fyrir 2008 þá gerði framkvstj sér grein fyrir því að þetta myndi ekki ganga 

upp.. þetta var í október 2007.  Unnið var að því hörðum höndum 2008 að 

skilgreina hvernig þessi stofnun virkaði og afhverju, margar sjálfstæðar einingar, 

mjög lík því sem hún hafði ávallt verið áður en þær voru sameinaðar og úr varð 

HSA, skipulagsferli, unnið að þessu í rólegheitum í mai og júní, úttekt af ríki í júlí, 

fengin var aðstoð og á pappírum var þessu ferli lokið í október og allir æðstu 

stjórnendur stofnarinnar, um 20 manns fengu breytt hlutverk, breyttum í því að vera 

margar deildir í það að verða tvær megin kjarnasvið, þvert á allar hinar.. Grunnurinn 

að því sem verið að er að gera og veldur því að hægt er að skera niður eins og raun 

ber vitni.  Eftir að vinna hófst við Kárahnjúkavirkjun hófst og álagið jókst alveg 

gífurlega hjá starfsfólki stofnunarinnar, þá má segja að stofnunin hafi hreinlega 

farið á hliðina, mest á Héraði og Fjarðabyggð... það fylgdu ekki peningar þessari 



Viðskipta- og raunvísindadeild  Bankahrun og uppsagnir starfsfólks 
Viðskiptaskor  á Austurlandi         

   

 104 

breytingu.  Þegar árinu 2008 lauk þá má segja að Kárahnjúkadæmið hafi líka lokið 

fyrir HSA, að vísu verður einhver þjónustu í vor.  Grunnur var kominn til að breyta, 

koma þessu í viðráðanlegt horft.  Nokkrir mánuðir fóru í það að pústa eftir átökin 

við Kárahnjúkavirkjun og Alcoa.  Framkvæmdastjóri segir það nánast kraftaverk að 

þeim hafi tekist að klára þetta eins og þau gerðu.  Margir sérfræðingar komu til að 

taka eitthvað af álaginu hjá starfsfólkinu sem fyrir var. 

Reksturinn hefur verið býsna góður, hófsamur og gengið ágætlega.  Á minnstu 

stöðunum er ekki hægt að skera neitt niður, starfsemi er svo lítil... tekur sem dæmi 

Djúpavog.  Sum staðar var búið að skerða vel eins og góðar hagsýnar húsmæður 

gera best.  Niðurskurður fyrir 2009 er í samræmi við hrunið í október.. HSA átti 

enga peninga í banka, aðeins skuldir.  Fjármagnskostnaður var svakalegur.. 

yfirdráttarheimild var há.  Fengu fyrirfram greitt fé til að lámarka vanskilakostnað.  

Rekstraráætlun ekki til staðar, á meðan svo var þá neitaði ríkið að koma til aðstoðar.   

Höfðu breytingar á lögum sem varðaði þann kost að starfsmönnum væri sagt 

upp hlutfallslega og atvinnuleysisbætur kæmu á móti eitthvað að segja? Hefur 

fyrirtækið nýtt sér þau úrræði sem sú lagabreyting býður upp á? 

Nei þetta hefur ekki verið nýtt hjá okkur. 

Hefur verið aukning á því að starfsmenn biðji um starfsmannaviðtöl eftir 

hrunið?  

Ekki svo ég viti til, gæti verið þannig hjá deildarstjórum. 

Finnur þú fyrir breytingu á starfsfólki eftir hrunið? Er viðhorf þeirra til 

starfsins öðruvísi? 

Veit ekki til þess en það kæmi mér ekki á óvart. 

Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til vinnu frá því eftir bankarhrunið í 

október? 

Það hefur bara gengið mikið betur að fá fólk í vinnu síðan að mestu framkvæmdum 

á Reyðafirði og á Kárahnjúkum lauk. 

Hefur orðið breyting á því ferli frá því fyrir bankahrun? Þ.e er 

auðveldara/erfiðara að fá fólk til vinnu? 

Nei ekki þannig, meira áður eins og fyrr safði. 

Leitar fyrirtækið eftir aðstoð þegar ráðningar eiga sér stað s.s 

ráðningarskrifstofur? 

Nei yfirleitt er það ekki gert.  Við auglýsum á Starfstorginu.  Annars er þetta í 

höndunum á hverjum og einum deildarstjóra. 

Hefur fyrirtækið þurft að segja upp fólki eftir hrunið? 

Nei ekki þannig, en engu síður var sagt upp ráðningarsamningum og fólk 

endurráðið á öðrum kjörum. 

Hefur komið til hópuppsagna?  

Nei og já, öllum læknum stofnunarinnar var sagt upp til að samræma 

ráðningasamningana.  Það var ekki meðhöndlað sem hópuuppsögn var ekki tilkynnt 

inn til Vinnumálastofnunar. 
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Viðtal tekið við Gunnar Jónsson, mannauðsstjóra Fjarðabyggðar 3. apríl 2009. 

Hverskonar starfsemi fer fram í fyrirtækinu? 

Sveitarfélag sem starfar eftir lögum sem merkuð eru um ramma um rekstur 

sveitarfélaga.  Sex kjarnar eru innan sveitarfélagsins... fimm byggðarkjarnar... skóla 

og leikskóla á sex stöðum.   Stór rekstur.  Rafveita og hitaveita sem er ekki 

hefðbundinn innan rekstur sveitarfélaga... Hitaveitan er á Eskifirði.   Deild rekin á 

Mjóafirði frá Neskaupstað.  Áhaldahús, skrifstofur á tveimur stöðum, nesk. Og 

Reyðarfj.  

Hversu margir starfsmenn eru á launaskrá? Heilsdags og hlutastörf? 

430 starfsmenn, 287 starfsgildi.  Gunnar er mannauðsstjóri í Fjarðabyggð.   

Hvaða stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? Hversu lengi hefur þú unnið í 

þessum geira? 

Ég er mannauðsstjóri og hef unnið í nokkur ár. 

Hver sér um val og ráðningu á nýjum starfsmönnum? 

Deildarstjórarnir og mannauðsstjórinn með skrifstofuna. 

Eftir hvaða kjarasamningum eru laun reiknuð út frá?  

Greitt er eftir kjarasamningum sveitarfélaganna, kennarafélaga, leikskólakennara... 

starfsgreinasamningar.  Allt miðað við launatöflur.  Bæjarstjóri og æðstu 

stjórnendur fyrir utan launatöflur. 

Er til starfsmannastefna innan fyrirtækisins? En starfsmannahandbók? 

Já, það er til starfsmannahandbók, starfsamannastefnan er mjög ýtarleg.   

Getur þú útskýrt ráðningaferlið sem á sér stað þegar nýr starfsamaður er 

ráðin, allt frá því að starfsmanninn vantar (staðan er auglýst) og þar til að 

starfsamaðurinn lýkur störfum? Þ.e er til niðurskrifað ráðningarferli? 

Ekki neitt sérstaklega skrifað niður.   Passa þarf að öll störf séu auglýst.. umsóknir 

koma inn, mat er gert á umsóknum,  gætt er jafnræðis í hæfniskröfum og jafnréttis.  

Yfirmenn taka síðan boltan þar, farið í að menntun starfsmanns fari í gegn, 

starfslok. Ákveðið ferli sem farið er eftir.. kjarasamningum og reglum. 

Hefur orðið breyting á þessu þremur þáttum þ.e starfsmannastefnu, 

starfsmannahandbók og ráðningarferli eftir hrunið í október? Ef svo er hafa 

slíkar breytingar verið kynntar starfsmönnum sem eftir eru? 

Nei, er búin að vera að mestu óbreytt síðan 2002.  Áherslur hafa breyst, 

yfirstjórnendum hefur fjölgað.. en hefur ekki breytt neinu í heildina séð, hvað 

varðar starfsmannastefnu. 

Eru starfsmannafundir haldnir í fyrirtækinu? Hversu reglulega eru þeir? 

Feb 2008 var farið í breytingar, snertu alla yfirstjórnendur, breyting á stjórnkerfinu.  

Þetta var kynnt á fundum þar sem allir stjórnendur voru boðaðir á, breytingar vel 

kynntar.  Í þessu var unnið fram til des 2008.  Upplýsingasíðu, þar sem starfsmenn 

gátu farið inn á og kynnt sér staðan.   

Efsta lagið... ber að halda reglulega fundi með starfsmönnum, ekki fyrir allan 

fjöldann.  Reglulegir fundir eru inn í skólunum... einmenningsstöður þá er það 

meira að hitta starfsmenn, ekki kalla saman sérstaklega fundi.   Fjölkjarna 
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sveitarfélag býður ekki upp á hefðbundið munstur.. en reynt er að finna bestu 

lausnina. 

Höfðu stjórnendur fyrirtækisins hafið aðgerðir til hagræðingar í 

starfsmannamálum og launakostnaði áður en hrunið skall á í október? 

Búið að svara 

Ef svo er, á hvaða tímapunkti gerðist það? Og af hverju fór fyrirtækið að huga 

þeim málum? Hvaða faktorar voru það sem ýttu við stjórnendum? Gengið, 

verðbólga etc. 

Búið að svara 

Höfðu breytingar á lögum sem varðaði þann kost að starfsmönnum væri sagt 

upp hlutfallslega og atvinnuleysisbætur kæmu á móti eitthvað að segja? Hefur 

fyrirtækið nýtt sér þau úrræði sem sú lagabreyting býður upp á? 

Nei 

Hefur verið aukning á því að starfsmenn biðji um starfsmannaviðtöl eftir 

hrunið?  

Já. 

Finnur þú fyrir breytingu á starfsfólki eftir hrunið? Er viðhorf þeirra til 

starfsins öðruvísi? 

Nei ekki get ég sagt það beint, en mér kæmi það ekki á óvart 

Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til vinnu frá því eftir bankarhrunið í 

október? 

Við höfum ekki tekið eftir neinum breytingum þar en höfum líka lítið verið að ráða 

inn fólk.  Samt mun auðveldara að ná í fólk í vinnu eftir að stórframkvæmdum lauk. 

Hefur orðið breyting á því ferli frá því fyrir bankahrun? Þ.e er 

auðveldara/erfiðara að fá fólk til vinnu? 

Veit ekki 

Leitar fyrirtækið eftir aðstoð þegar ráðningar eiga sér stað s.s 

ráðningarskrifstofur? 

Það fer eftir því hvað stöður er verið að ráða í.  Aðeins leitað í ráðningarskrifstofur 

ef um er að ræða stjórnunarstarf 

Hefur fyrirtækið þurft að segja upp fólki eftir hrunið? 

Hefur komið til hópuppsagna?   Nei. 

Uppsagnir: 

Aðgerðir 2009, fer seint af stað.  Október 2008, fjárhagsáætlun er til áramóta 2008 

og 2009.  Sveitarfélagið nokkuð vel statt.  Draga þarf saman kostnað til að mæta 

minnkuðum tekjum.  Aðgerðir í staffsmannamálum.  Ná niður föstum kjörum, 

öðrum en launum.  Akstur, fasta yfirvinnu, fundarsetur, vaktaálög.... allt 

endurskoðað.  Það var ekki sagt upp störfum, heldur náð samkomulagi við að 

minnka starfshlutfall og vinnu, en þetta er litið til skamms tíma.  Framkvæmdin:  

fundað var með starfsmönnum, allur hópurinn í einum.  Í febrúar.  Sagt var upp 

ákveðnum hluta af ráðningarákvæðunum.  Reynt að gera þetta í samkomulagi, fá 

skylning fólks ... tekur gildi 1. Júní.  Þriggja mánaðar uppsagnarfrestur á þessu.  
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Komið er vel áleiðis í þessu.  Það er óánægja hjá starfsfólki.. kemur mikið til 

Gunnars... spyr um mannauðsstefnuna í þessu. Viðbrögð eðlilegt, róttækar aðgerðir, 

mjög mikill niðurskurður á launum, þá sérstaklega hjá fólki sem hefur verið með 

mjög há laun.   Óöryggi og doði einkenndi líðan fólks.  Uppsagnir viðhalda 

óörygginu.  Tiltekt: má segja á að eitthvað hafi verið gert í því að hagræða og laga, 

vegna þess að tækifæri gafst til.   

Trúnaðarmenn.  Talað við formenn stéttarfélaganna.  Trúnaðarmenn voru ekki með 

í ferlinu, vissu ekki að því að þessar aðgerðir voru að fara í gang. 
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Viðtal tekið við Jón Hávar Jónsson Framkvæmdastjóra Miðás ehf, 7. apríl 2009 Hverskonar 

starfsemi fer fram í fyrirtækinu? 

Miðás framleiðir og selur Brúnas – innréttingar en þær eru hannaðar af íslenskum hönnuðum. 

Einnig sér starfsfólk þar um að aðstoða kaupendur við að setja saman og teikna upp þær 

innréttingar sem henta þeim. Fyrirtækið er trésmíðaverkstæði. 

Hversu margir starfsmenn eru á launaskrá? Heilsdags og hlutastörf? 

Það eru 22 stöðugildi skv. ársreikningi og 22 starfsmenn. Fjórir eru staðsettir í Reykjavík í sölu 

og kynningamálum. Fjórir eru á skrifstofu, hönnun og sölu á Egilsstöðum og rest í framleiðslu. 

Hvaða stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? Hversu lengi hefur þú unnið í þessum geira? 

Ég er framkvæmdastjóri og hef verið það síðan um mitt ár 2005. 

Hver sér um val og ráðningu á nýjum starfsmönnum? 

Ég hef séð um það að mestu leyti. Ég hef allavega síðasta orðið.  

Eftir hvaða kjarasamningum eru laun reiknuð út frá? 

Það er greitt skv. samningum AFLs fyrir þá sem eru í framleiðslu. Þeir sem vinna á skrifstofu 

fá greitt skv. samningum VR. Það hefur reyndar þróast þannig að við höfum búið til okkar 

eigin viðmiðun í launamálum, þ.e hálfgerðir vinnustaðasamningur. Það er sem sagt allir 

yfirborgaðir miðað við samninga. Reyni að fara skynsamlega að þessu. 

Er til starfsmannastefna innan fyrirtækisins? En starfsmannahandbók? 

Nei en það má samt segja að hér hafi þróast viss fyrirtækja og starfsmannamenning. En hún er 

ekki til niðurskrifðu. Starfsmannahandbók er ekki til. 

Getur þú útskýrt ráðningaferlið sem á sér stað þegar nýr starfsamaður er ráðin, allt frá 

því að starfsmanninn vantar (staðan er auglýst) og þar til að starfsamaðurinn lýkur 

störfum? Þ.e er til niðurskrifað ráðningarferli? 

Ráðningarferlið ekki til niðurskrifað. Þegar það vantar starfsmann þá er hummað yfir því í 

dálítin tíma og svo er reynt að fara og leita af starfsmanni. Það er ekki mikið auglýst og hefur 

það reyndar bara einu sinni gerst síðan ég byrjaði að við höfum auglýst. Við notum svokallaðar 

hausaveiðar. Þar sem við notum þessa aðferð þá er bara samið við viðkomandi starfsmann sem 

leitað hefur verið eftir, þ.e ef hann hefur áhuga á starfinu. Ef hann hefur ekki áhuga þá höldum 

við leitinni áfram á sama hátt. Við erum ekki með neitt sérstakt ferli við mat á þeim sem við 

höfum áhuga á. Þetta er lítið samfélag svo það er auðvelt að afla sér upplýsinga um það fólk 

sem við höfum áhuga á því að fá vinnu. Við erum ekki að nota neitt sambærilegt við það sem 

ráðningarstofur eru að gera eða það sem bókin segir að maður eigi að gera. Þegar manneskja 

hefur verið valin þá fer viðkomandi á 3 mánaða reynslutíma sem er gagnkvæmur. Viðkomandi 

fer þá á byrjunarlaun sem eru svo undantekningalaust hækkuð að reynslutíma loknum. Við 

höfum aldrei lennt í því frá því ég hóf störf að ráða ekki starfsmann til frambúðar eftir að 

reynslutíma líkur. Ég reyni að miða laun eftir því hvar þeir eiga heima, eru þeir ófaglærður eða 

lærðir, hver er reynslan o.s.frv. og maður raðar þeim niður eftir því. Það er að vissu leyti 

auðvitað geðþóttaákvörðun mín hvar þeir enda svo í launum, en eins og áður sagði þá eru allir 

yfirborgaðir miðað við kjarasamninga. Það er svo misjafnt hversu lengi starfsmenn eru hérna 

hjá okkur. Við höfum t.d ekkert sagt upp fólki og ekki heldur fyrir minn tíma en auðvitað hefur 

komið til þess að starfsmenn hafa hætt. Þá er það yfirleitt vegna aldurs eða vegna þess að 

viðkomandi er að flytja burt af staðnum. Það er mjög lítil starfsmannavelta hjá okkur.  
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Hefur orðið breyting á þessu þremur þáttum þ.e starfsmannastefnu, 

starfsmannahandbók og ráðningarferli eftir hrunið í október? Ef svo er hafa slíkar 

breytingar verið kynntar starfsmönnum sem eftir eru? 

Starfsmannamenningin eins og ég vil kalla það hefur ekkert breyst eftir bankahrunið.  

Eru starfsmannafundir haldnir í fyrirtækinu? Hversu reglulega eru þeir? 

Það eru ekki reglulegir starfsmannafundir en þeir eru samt haldnir nokkuð oft, þá óformlegir. 

Ég reyni að ná þeim t.d  í kaffitímum. Það hefur verið meira um slíka fundi eftir hrunið. Við 

höfum reynt að upplýsa starfsfólkið mjög reglulega um hvað við höfum áhuga á því að gera og 

hvað við síðan ákveðum. Til dæmis var ég búin að kynna í nóvember fyrir fólkinu hvað við 

myndum gera í t.d þessum launahagræðinum í janúar. Fólk hafði því ágætis tíma til að pæla í 

þessu og venjast tilhugsuninni.  

Höfðu stjórnendur fyrirtækisins hafið aðgerðir til hagræðingar í starfsmannamálum og 

launakostnaði áður en hrunið skall á í október? 

Nei 

Ef svo er, á hvaða tímapunkti gerðist það? Og af hverju fór fyrirtækið að huga þeim 

málum? Hvaða faktorar voru það sem ýttu við stjórnendum? Gengið, verðbólga etc. 

Á ekki við 

Höfðu breytingar á lögum sem varðaði þann kost að starfsmönnum væri sagt upp 

hlutfallslega og atvinnuleysisbætur kæmu á móti eitthvað að segja? Hefur fyrirtækið nýtt 

sér þau úrræði sem sú lagabreyting býður upp á? 

Já eftir að lögum var breytt um að það væri hægt að setja starfsmenn inn á skert starfshlutfall  

kom það strax til sem möguleiki hjá okkur til hagræðingar enda allt gert til þess að ekki þyrfti 

að segja fólki upp að öllu leyti. Aðrir möguleikar höfðu líka verið ræddir um í hagræðingu í 

launakostnaði. Starfsmenn hér hafa verið að vinna 8 dagvinnutíma og 1 yfirvinnutíma á dag. 

Það kom því fyrst til tals að fara þá leið að taka alla yfirvinnu af starfsmönnum. Það var kynnt 

fyrir starfsmönnum sú hugmynd að fella yfirvinnu í nóvember og það myndi taka gildi 1. 

Desember síðan yrði farið í skert starfshlutfall frá og með 1. Janúar 2009.  Það var viss 

andstæða hjá reyndar mjög fáum starfsmönnum þannig að við endurskoðuðum þetta. Við 

enduðum svo með því að kynna fyrir starfsmönnum að við hefðum áhuga á því að setja á skert 

starfshlutfall miðað við þá vinnu sem það hafði verið að vinna 8/1 frá og með 1. Janúar. Það 

var almennt tekið vel í það svo við gerðum það. Við vorum svo á þessu skerta starfshlutfalli í 3 

mánuði, eða frá 1. Janúar 2009 – 31. Mars 2009. Það var ákveðið í upphafi að þessi hagræðing 

yrði alltaf endurskoðuð mánaðarlega og ég myndi láta starfsmennina vita fyrir 20. Hvers 

mánaðar hvort þessu yrði haldið áfram næsta mánuð á eftir. Þegar það kom fram í mars þá 

sáum við að apríl yrði sérlega áhagstæður bæði fyrir okkar starfsmenn og fyrir okkur í 

framleiðslunni þar sem það eru svo margir frídagar. Þegar starfsmennirnir voru á þessu skerta 

starfshlutfalli þá unnu þeir frá 7.30 – 15.00 alla daga nema föstudaga en þá voru allir í fríi. Þar 

sem það eru svo margir lögbundnir frídagar í apríl ásamt því að sleppa föstudögunum þá var 

ekki um annað að ræða en að setja á stað aftur 100% starfshlutfall. Einnig hefur verkefnastaðan 

lagast aðeins aftur þó hún sé ekki sambærileg og fyrir bankahrunið. Þegar þessi ákvörðun var 

tekin þá var að sama skapi ákveðið að starfsmenn myndu aðeins vinna 8 tímana og því engin 

yfirvinna unnin eins og er. Það er auðvitað smá tekjuskerðing hjá þeim en okkur fannst það 

líka skynsamlegt þegar horft er til starfsmannana. Það er betra að nýta tímann núna meðan 

verkefnastaðan er allt í lagi því við vitum auðvitað ekkert um hvað gerist í framtíðinni. Það er 

óþarfi að vera að skerða rétt manna til atvinnuleysisbóta að óþörfu. Einnig var mér kunnugt að 

ákvæðið sem sagði til um að fyrirtæki mættu nýta sér þessa leið um að skerða starfshlutfallið 
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myndi renna út 1. Maí 2009. Ég var búinn að heyra að það ætti að framlengja það en ég veit 

ekki hvort það var gert. Það kemur allavega ekki til með að reyna á það hjá okkur að svo 

stöddu. Starfsmenn á skrifstofu var aldrei sett á skert starfshlutfall, aðeins þeir sem voru í 

framleiðslunni. Það var auðvitað viss óánægja vegna þess en við færðum rök fyrir því sem ég 

held að fólk hafi tekið á endanum. Við þurftum auðvitað að reyna að ná í viðskipti þar sem það 

hrundi algjörlega við bankahrunið. Við þurftum að hafa fólk í vinnu til þess að taka á móti 

þeim viðskiptavinum sem hafði samband, eða því fólki sem hefðu getða orðið viðskiptavinir. 

Það var mjög mikið um það að fólk kæmi inn bæði í Reykjavík og á Egilsstöðum til þess að 

láta gera tilboð. Það voru nú samt fæstir sem létu verða af því að kaupa eitthvað, samt alltaf 

eitthvað. 

Hefur verið aukning á því að starfsmenn biðji um starfsmannaviðtöl eftir hrunið?  

Fyrst eftir bankahrunið þá var þvílík óvissa og við vissum ekkert hvað var framundan. Maður 

opnaði ekki útvarp án þess að talað væri um uppsagnir út um allt. Til dæmis voru tilkynningar 

um hópuppsagnir hjá fyrirtækjum sem eru okkar viðskiptavinir þar sem við seljum okkar 

framleiðslu út um allt land og mikið t.d á höfuðborgarsvæðið. Þar af leiðandi voru menn 

uggandi um sína framtíð innan okkar fyrirtækisins. Það var því mjög mikið um það að 

starfsmenn kæmi hér inn til mín til að spyrja og diskótera um hvað væri framundan. 

Starfsmenn voru mjög þungir og hræddir í október og nóvember. Andinn í fyrirtækinu var 

ekkert sérlega góður en það beindist fyrst og fremst að óvissunni sem ríkti í þjóðfélaginu en 

ekki gagnvart fyrirtækinu. Ég fann svo fyrir jákvæðri breytingu strax aftur í desember og síðan 

þá hefur þetta komist á gott ról.  

Finnur þú fyrir breytingu á starfsfólki eftir hrunið? Er viðhorf þeirra til starfsins 

öðruvísi? 

Það var þungt í fólki í október og nóvember en það hefur lagast til muna. Ég hef engar 

staðfestar upplýsingar um að starfsmenn hafi annað viðhort til starfsins. En mér finnst við geta 

treyst á meira en aðeins tryggð við fyrirtækið eins og það var áður. Ég tel að starfsmenn yfir 

höfuð séu almennt ánægðari með það að hafa vinnu en það var áður.  

Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til vinnu frá því eftir bankarhrunið í október? 

Við höfum aðeins ráðið einn starfsmann í afleysingar vegna fæðingarorlofs og það gekk bara 

vel, eins og áður. Ekkert breyst þannig séð í þeim efnum. 

Hefur orðið breyting á því ferli frá því fyrir bankahrun? Þ.e er auðveldara/erfiðara að fá 

fólk til vinnu? 

Það hefur svo lítið reynt á það. Ég get vel ímyndað mér að það sé auðveldara en áður. Það 

hefur þó ekki komið meira en venjulega inn af umsóknum inn til okkar. 

Leitar fyrirtækið eftir aðstoð þegar ráðningar eiga sér stað s.s ráðningarskrifstofur? 

Nei ekki neitt. 

Hefur fyrirtækið þurft að segja upp fólki eftir hrunið? 

Nei ekki ennþá 

Hefur komið til hópuppsagna?  

Nei 

Ef það hefur komið til uppsagna hvaða leið var notuð? Er sama aðferð notuð þegar 

einstaklingi er sagt upp vs. hópuppsögn? 

Á ekki við 
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Eru virkir trúnaðarmenn innan fyrirtækisins? Ef svo er, voru þeir hafði með í ráðum 

áður en uppsagnir fóru fram? 

Já og hann er alltaf hafin með í ráðum þegar svona krísa kemur upp 

Var leitað til stuðningsstofnana, félagasamtaka o.s.frv. til að fá stuðning og aðstoð fyrir 

starfsfólkið í kjölfarið? 

Við vorum í miklu sambandi við vinnumálastofnun og stéttarfélögin í öllum þessum aðgerðum 

okkar. Það er t.d verið að brjóta kjarasamninga með því að taka yfirvinnu út með svo stuttum 

fyrirvara, það ætti að segja því upp með ákveðnum uppsagnartíma. Við vorum því í sambandi 

við Sverri í AFLi og hann kom til okkar og hélt fund með starfsfólkinu. Hann leit svo á að það 

væri betra að allir myndu taka á sig einhverja skerðingu í takmarkaðan tíma á móti því að fáum 

eða engum yrði sagt upp. Við unnum þetta allt líka í miklu sambandi við Vinnumálastofnun. 

Það var ekki einfalt mál að finna út rétt viðmið þegar reikna átti út hvað starfsmennirnir myndu 

fá greitt skv. skertu starfshlutfalli. Ég vildi reyna að finna hagkvæmustu leiðina fyrir 

starfsfólkið svo það yrði ekki fyrir eins mikilli skerðingu. Þetta var bara langt frá því að vera á 

hreinu hjá Vinnumálastofnun og voru upplýsingar mjög misjafnar. Það endaði með því að einn 

starfsmaður stofnunarinnar hér á Egilsstöðum bað mig um að setja upp reikningsdæmi miðað 

við minn skilning á lagabreytingunni. Ég gerði það og var hún send á greiðslustofu sem þeir 

síðan samþykktu. 

Hvað með starfsfólkið sem eftir er, hefur þeim verið veitt einhver aðstoð í kjölfar 

uppsagnana?  

Á ekki við 

Hefur fyrirtækið nýtt sér að einhverju leyti þær leiðir sem ríkisstjórn íslands gaf kost á 

varðandi breytt starfshlutfall, þ.e að starfsmaður færi í minna starfshlutfall hjá 

fyrirtækinu og fengi atvinnuleysisbætur á móti? 

Þessu er svarað annarsstaðar. 

Ef svo er hvernig hefur sú leið virkað fyrir fyrirtækið? Er sú leið til hagræðingar fyrir 

fyrirtækið? 

Þessu er svarað annarsstaðar. 

Veistu hvernig sú leið hefur virkað á starfsfólkið? Er það sátt með að fara þá leið? 

Þessu er svarað annarsstaðar. 

Hefur fyrirtækið farið þá leið að lækka laun starfsmanna eftir hrunið? Ef svo er, hvernig 

var það framkvæmt? 

Það var farin sú leið að eigendur fyrirtækisins sem eru allir starfsmenn þess tóku á sig 20% 

launalækkun fyrir utan einn eiganda sem fór í skert starfshlutfall með þeim sem voru í 

framleiðslunni. Það er líka vert að vekja athygli á því að við erum ekki með svo marga í vinnu 

á skrifstofu og sölu og þó svo að verkefnin séu fá á borði þá minnkar vinnan ekki hjá þessu 

fólki. Það er á fullu að reyna að útvega viðskiptavini og þeir sem sjá um bókhald og stjórnun 

eru í algjöru lágmarki. Það má jafnvel segja að þetta fólk hafi ennþá meira að gera en við 

eðlilegt ástand. Það er því afar erfitt að lækka starfshlutfall þessa starfsfólk án þess að það hafi 

en frekari áhrif á rekstur fyrirtækisins á neikvæðan hátt.  

Hefur fyrirtækið farið þá leið að bæta við verkefnum á starfsfólk til að geta sagt upp til 

hagræðingar? Hefur fyrirtækið t.d farið út í verklagsbreytingar innan fyrirtækisins svo 

samnýta megi starfsfólkið frekar? 

Nei 
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Telur þú að það megi nýta sér þetta ástand kanski til frekari hagræðingar í 

launakostnaði? Getur verið að fyrirtækið geti verið að hagnast á ástandinu að því leitinu 

til að nú er leitað allra leiða til hagræðingar og sparnaðar? 

Já öruglega er það hægt en það á ekki við hjá okkur. Við erum mjög ánægð með allt okkar 

starfsfólk en ef við værum það ekki myndum við öruglega nýta tækifærið.  

Hafið þið uppgvötað nýja hæfileika eða kunnáttu hjá starfsmönnum sem þið vissuð ekki 

um fyrir þar sem ekki var verið að beina sjónum að því fyrir hrunið? 

Á ekki við 

Hvernig hefur gengið að hafa samband við stuðningsstofnanir eins og vinnumálastofnun 

til að leita leiða sem koma sér vel fyrir starfsmanninn og fyrirtækið? 

Mér finnst starfmenn Vinnumálastofnunar hafi verið lítið sem ekkert verið sett inn í hvernig 

átti að meðhöndla þessa lagabreytingu sem veitti fyrirtækjum kost á því að skerða starfshlutfall 

síns starfsfólks. Upplýsingarnar voru misvísandi, reglur t.d þeir sem atvinnulausir þurfa að fara 

eftir varðandi vinnuleit og mætingu á námskeiða og slíkt virtist ekki vera breytt. Okkar 

starfsfólk fékk t.d allskonar meldingar um það í upphafi að það ætti að vera í virkri atvinnuleyt, 

sækja námskeið o.s.frv. Auðvitað var það skrítið þar sem okkar starfsmönnum hafði ekki verið 

sagt upp, það var bundið ráðningasamning við fyrirtækið og það stóð ekki til að þeir færu í 

avinnuleit þar sem um er að ræða tímabundið ástand. Einnig var okkar fólk þátttakandi í 

aðgerð sem beindist að því að halda atvinnulífinu gangandi á landinu.  Ég hafði samband við 

Vinnumálastofnun og óskaði eftir því að þau myndu hætta að meðhöndla okkar starfsmenn 

sem atvinnulausa. Ég veit að starfsmenn Vinnumálastofnunar hafa reynt að gera sitt besta en ég 

veit það fyrir víst að það komu engar útskýringar með í kjölfar þessara lagabreytinga. 

Hefur fyrirtækið leitað til annarra stuðningsstofnana þegar kemur að 

starfsmannamálum eftir að hrunið átti sér stað? 

Nei ekki aðrar en þær sem ég hef þegar nefnt. 
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Nokkrar spurningar lagðar fyrir Ólöfu Magneu Guðmundsdóttur, forstöðumanns 

Vinnumálastofnunar á Austurlandi þann 20. apríl 2009. Viðtalið var ekki tekið upp 

enda aðeins verið að impra á nokkrum atriðum sem komu upp við úrvinnslu 

viðtalanna. 

Getum við fengið upplýsingar  um hvernig  lagabreytinginn þann 17. 

nóvember síðastliðinn á lögum nr. 54/2006 um atvinnuleyistryggingar og 

lögum nr. 88/2003 um ábyrgðasjóð launa kom til framkvæmda þar sem 

fyrirtækjum var leyft að skerða starfshlutfall starfsmanna án þess að segja upp 

ráðningasambandi við þá og starfmenn fengið atvinnuleysisbætur á móti? 

Því miður þá gekk ekkert sérstaklega vel að fá upplýsingar framkvæmdina. Það 

komu engin fyrirmæli um hvernig skildi t.d meðhöndla þetta fólk þegar litið er til 

þess að þeir sem fá bætur þurfa að fara eftir vissum reglum og skyldum. Til dæmis 

er krafa um að sá sem fær bætur þarf að vera í virkri atvinnuleit, hann þarf að vera í 

úrræðum eins og t.d að sækja námskeið sem við stöndum fyrir. Við fórum í það í 

upphafi að senda boð um fundi eða boð á námskeið til þessara aðila en hættum því 

svo fljótlega. Mér fannst líka vera galli að ekki var gert ráð fyrir því að eitthvað 

eftirlit væri með þessu. Þetta var sett þannig fram að starfsmennirnir áttu sjálfir að 

sjá um skráningu og í raun og veru þurfa fyrirtækin sem slík ekki að leggja neitt 

fram. Við urðum vör við það að einhverjir starfsmenn skráðu sig í skert 

starfshlutfall í mjög stuttan tíma þ.e 1 mánuð og voru síðan komin aftur af skrá. 

Okkur fannst það benda til þess að viðkomandi starfsmenn hefðu verið látnir vinna 

áfram 100% hjá viðkomandi fyrirtæki en fá greitt svart á milli eða jafnvel ekki 

fengið greitt fyrir það. Ég hef ekkert fyrir mér í þessu annað en tilfinningu. Það kom 

þó í ljós á höfuðborgarsvæðinu að þetta ákvæði var misnotað þannig að það er 

kanski ekki ólíklegt að það hafi einnig gerst hér. Einnig veit ég  til þess að 

greiðslustofa hafi lennt í vandræðum með að finna út hvernig átti að reikna út bætur 

miðað við skert starfshlutfall. Það er samt ekki í okkar höndum hér á Egilsstöðum. 

Er hægt að fá upplýsingar um hversu mörg fyrirtæki á austurlandi eru að nýta 

sér ákvæðið í lögunum um hlutfallslega skerðinug vinnuframlags? 

Það er ekki hægt að fá upplýsingar um það beint þó ég geti sjálfsagt fundið það út. 

En þessir starfsmenn eru allir skráðir inn sem einstaklingar, ekki sem starfsmenn 

sérstaks fyrirtækis. Þetta eru þó nokkur fyrirtæki sem nýta sér þetta en 6. apríl 2009 

voru 62 karlmenn og 51 kvennmenn á skertu starfshlutfalli. Þá er t.d Miðás búið að 

setja alla sína starfsmenn aftur í fullt starfshlutfall.  

Það kemur fram í lagabreytingunni sem átti sér stað í nóvember að ákvæðið 

um að leyfa breytt starfshlutfall gildi til og með 1. maí 2009? 

Já það er að renna út í byrjun maí. Það hefur verið talað um það að það eigi að 

framlengja þetta ákvæði en það var ekki gert fyrir þinglok. Ég veit ekki hvað gerist 

með þetta, það verður bara að koma í ljós. 

Er hægt að fá upplýsingar um fjölda hópuppsagna á Austurlandi síðustu 

misseri? 

Það hefur verið lítið sem ekkert um hópuppsagnir á Austurlandi. Ég get ekki náð í 

þessar upplýsingar beint í neinn gagnagrunn, það er sem sagt ekki hægt að flokka 

Austurland frá landinu í heild sinni. En þetta er svo lítið að ég get einfaldlega flett 

þessu upp.  
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Á árinu 2007 er aðeins ein hópuppsögn sem var framkvæmd hjá Eskju hf á 

Eskifirði. Á árinu 2008 var tilkynnt um eina hópuppsögn sem var hjá 

Malarvinnslunnu hf á Egilsstöðum. Sú hópuppsögn kom aldrei til eiginlegrar 

meðferðar því að það var ljóst að áður en uppsögnin tók gildi þ.e allir starfsmenn 

sem fengu uppsagnarbréf voru ennþá við vinnu að fyrirtækið færi fram á 

gjaldþrotaskipti. Vinnumálastofnun kom þó eitthvað að málum þar, en haldin var 

stór fundur í Malarvinnslunni nokkru áður en tilkynnt var um gjaldþrot og eftir að 

uppsögnin átti sér stað þar sem ég fór yfir helstu áherslur fyrir þá sem missa 

vinnuna. Á árinu 2009 hingað til hefur borist tilkynning um eina hópuuppsögn sem 

er hjá Kaupfélag Héraðsbúa. Það er allt dálítið sérstakt mál þar sem fyrirtækið er í 

nauðasamningum og þar er markmiðið að fyrirtækið fari ekki í gjaldþrot. Það hefur 

ekkert verið leitað frekar til Vinnumálastofnunar vegna þess og við höfum ekki 

meðhöndlað það sem hópuppsögn þar sem það er ekki alveg skýrt ennþá hvernig 

starfslokum verður háttað. Þar er um að ræða 13 starfsmenn sem vinna á skrifstofu 

fyrirtækisins. Allir aðrir starfsmenn færðust með þeim rekstraeiningum sem 

Kaupfélagið er að selja út úr félaginu. Það hefur bara ekki komið til annarra 

hópuppsagna undanfarin 3 ár. 

Er hægt að fá upplýsingar um gjaldþrot fyrirtækja á Austurlandi síðustu ára? 

Ég hef engar upplýsingar um gjaldþrot fyrirtækja á Austurlandi. Það eru engar 

skriflegar tilkynningar sem við fáum í hendur þegar slíkt gerist enda eru það oftast 

nær viðskiptaleyndarmál þangað til að það er tilkynnt inn til sýslumanns. 
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Viðtal tekið við Pál Snorrason Framkvæmdastjóra fjármála – og rekstrasviðs Eskju 

ehf., 7. apríl 2009 

Hverskonar starfsemi fer fram í fyrirtækinu? 

Eskja er uppsjávarfyrirtæki, veiði og vinnsla á uppsjávarfiski.  Tvö skip. Annað er 

uppsjávar fyrstiskip, frysti afurðir um borð, Jón Kjartansson veiðir í 

fiskmjölsverksmiðjuna í landi.  Hámarka nýtingu á þeim heimildum sem fyrirtækið 

hefur til ráðstöfunar.  Bolfiskdeild, sem eru þær aflaheimildir sem fyrirtækið hefur 

en þetta hefur verið leigt út s.l. eitt og hálft en það á að breytast á næsta fiskveiðiári, 

vilja nýta sér þennan kvóta sjálf, trúlega verður keypt skip til að veiða þenna kvóta 

og vinna aflann um borð.  Það er ekki samleiðaráhrif á milli bolfiskvinnslunnar og 

uppsjávar ef undanskilin er yfirstjórn. 

Hversu margir starfsmenn eru á launaskrá? Heilsdags og hlutastörf? 

Það eru 60 stöðugildi hjá fyrirtækinu, um 70 manns á launaskrá að jafnaði, gætu 

verið fleiri í stuttan tíma, t.d. þegar þarf að manna í afleysingar.  Endurskipulagning 

fór fram hjá fyrirtækinu á síðasta ári. 

Hvaða stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? Hversu lengi hefur þú unnið í 

þessum geira? 

Framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs.  Sér um rekstur á 

fiskimjölsverksmiðjunni, tengist líka útgerðinni, en þar er útgerðarstjóri, en Páll er 

með reksturinn á sinni könnu.  Búinn að vinna við þetta starf um mitt ár 2006, en á 

lengri starfssögu hjá ft, hefur unnið við hin ýmsu verk áður en hann fór í nám og 

kom svo aftur og tók að sér þetta starf. 

Hver sér um val og ráðningu á nýjum starfsmönnum? 

Deildarstjórar hverrar deildar.  Hvert skip er sér deild, skipstjórar ráða fólk um borð, 

verksmiðjustjóri verksmiðjunnar sér um ráðningar þar.  Á skrifstofuna hefur ekki 

verið ráðið inn nýr starfsmaður í langan tíma. 

Eftir hvaða kjarasamningum eru laun reiknuð út frá? 

Eskja greiðir há laun, greiða eftir kjarasamningum, meira en helmingur Eskju eru 

sjómenn og er greitt eftir kjarasamningi sjómanna.  Starfsmenn í bræðslu eru undir 

sömu kjarasamningum, árið 2006 var gerð breyting á þessum samningum.  

Samræmt var á milli verksmiðja í landinu og verkalýðsfélaganna, ekki ólikt og 

sjómenn gera en allt annað kerfi að sjálfsögðu.  Starfsaldur er hár, mjög margir 

búnir að vínna hjá fyrirtækinu í tugi ára, sumir jafnvel alla sína starfsævi. 

Er til starfsmannastefna innan fyrirtækisins? En starfsmannahandbók? 

Já, það er til starfsmannastefna, og metnaðarfull starfsmannastefna sett á laggirnar.  

Ráðgjafar komu inn til að aðstoð.  Starfsmannahandbók er ekki til en Páll er að fara 

að vinna í.  Breyting á fyrirtækinu ýta á eftir því að slík handbók verði til.  Hver er 

stefna fyrirtækisins í hinum ýmsu málum eins og t.d. fjölmiðlastefna fyrirækisins, 

hvernig er skipuritið og gæðastefna fyrirtækisins.  Þetta hefur staðið til frá því að 

Páll kom inn til starfa beint úr námi og þetta er eitt af því sem hefur staðið til að 

gera bragabót á.  Breyting á fríiakrefi um borð í skipunum... langt úthald hjá 

sjómönnum, en það er hvorki gott fyrir starfsmenn né fyrirtækið, margir í frí í einu 

sem er óhagstætt, og þetta er það sem þarf að breyta.  Bankahrunið hafði ekki mikið 

að segja hvað varðar að gera breytingar á starfsmannastefnu ft.  Fyrirtækið er með 

mjög hæft starfsfólk, gerir hlutina vel.  Eskja hefur fengið hól frá sínum kaupendum 
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að þeir séu með eina af bestu verksmiðjum á norður atlantshafi, hvernig hún er 

uppsett og hvernig hún er rekin.  Starfsmönnum að þakka.  Sambærilegt hól vegna 

Aðalsteins Jónssonar. 

 

Getur þú útskýrt ráðningaferlið sem á sér stað þegar nýr starfsamaður er 

ráðin, allt frá því að starfsmanninn vantar (staðan er auglýst) og þar til að 

starfsamaðurinn lýkur störfum? Þ.e er til niðurskrifað ráðningarferli? 

Hefur orðið breyting á þessu þremur þáttum þ.e starfsmannastefnu, 

starfsmannahandbók og ráðningarferli eftir hrunið í október? Ef svo er hafa 

slíkar breytingar verið kynntar starfsmönnum sem eftir eru? 

Eru starfsmannafundir haldnir í fyrirtækinu? Hversu reglulega eru þeir? 

Það vantar upp á það að starfsmannafundir séu haldnir, hvort sem er um reglulega 

eða óreglulega fundi að ræða.  Frá því að framkvæmdastjóri hætti, fyrir um mánuði 

síðan þá hefur fólki verið kallað saman, þurft að taka á erfiðum málum.  Þegar stór 

atriðið gerast þá er brýnt að tala saman.  Upplýsingar voru senda út í kjölfar 

bankakreppunnar, til að eyða óvissunni sem skapast hjá starfsmönnum.  Reynt að 

gera þetta fagmannlega, sálfræðingar og verkalýðsfélagið með í ráðum. 

Höfðu stjórnendur fyrirtækisins hafið aðgerðir til hagræðingar í 

starfsmannamálum og launakostnaði áður en hrunið skall á í október? 

Eskja var búin að taka vel til í sínum málum áður en bankahrunið brast á í október.  

Það er sífellt verkefni hvernig hægt sé að bæta fyrirtækið, gera líðan starfsmanna 

betri, þessi vinna alltaf í gangi.  Mesta breytingin varð þegar niðurskurður var á 

þorskkvóta 2007, úr 4200 tonn í 1600 tonn.  Þetta varð til þess að fiskvinnslan varð 

ekki lengur starfshæf eining.  Rekstrargrundvöllur frystihússins hvarf á einum degi.  

Boðist var að kaupa af þeim skip á þessum tíma, eitthvað sem ekki var á dagskránni 

en ákvörðun var tekin um að selja og hefur ekki annað skip verið keypt síðan þá.  

Kreppan hefur aftur á móti valdið því að erfitt hefur verið að fá fjármögnun.  Eskja 

er að leita að góðu skipi.  Erfiðleikar á fjármálamarkaði, kom strax í ljós í apríl, 

hefur orðið til þess að ekki hefur verið ráðist í frekari fjárfestingar. 

Ef svo er, á hvaða tímapunkti gerðist það? Og af hverju fór fyrirtækið að huga 

þeim málum? Hvaða faktorar voru það sem ýttu við stjórnendum? Gengið, 

verðbólga etc. 

Höfðu breytingar á lögum sem varðaði þann kost að starfsmönnum væri sagt 

upp hlutfallslega og atvinnuleysisbætur kæmu á móti eitthvað að segja? Hefur 

fyrirtækið nýtt sér þau úrræði sem sú lagabreyting býður upp á? 

Hefur verið aukning á því að starfsmenn biðji um starfsmannaviðtöl eftir 

hrunið?  

Ekki í landi en skipstjórar hafa fengið mikið af svona fyrirspurnum, einnig eigendur 

fyrirtækisins.   

Finnur þú fyrir breytingu á starfsfólki eftir hrunið? Er viðhorf þeirra til 

starfsins öðruvísi? 

Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til vinnu frá því eftir bankarhrunið í 

október? 
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Hefur orðið breyting á því ferli frá því fyrir bankahrun? Þ.e er 

auðveldara/erfiðara að fá fólk til vinnu? 

Leitar fyrirtækið eftir aðstoð þegar ráðningar eiga sér stað s.s 

ráðningarskrifstofur? 

Hefur fyrirtækið þurft að segja upp fólki eftir hrunið? 

Einum manni var sagt upp á Jóni Kjartanssyni, uppsjávar veiðiskip fyrirtækisins.  

Endurskipulagning var gerð á þessu skipi.  Skortur á aflaheimildum gerir það að 

verkum að skipið er á veiðum helminginn af árinu að jafnaði.  Kosið hefur við eða 

vinna meira til manneldis og er þá hitt skipið meira notað, Aðalsteinn Jónsson.  

Hægt var að fækka starfsmönnum á Jóni Kjartanssyni, 15 manns í 10 manns og er 

það leyfilegt.  Sett var upp fríiakerfi, öll áhöfnin var þar inni.  En svo að ekki þyrfti 

að segja upp mönnum, þá var þetta kerfi sett upp, nema veikasti hlekkurinn var 

tekinn út, einn starfsmaður sem fékk að taka pokann sinn.  Við þessar breytingar þá 

hagnaðist bæði fyrirtækið og starfsmenn þegar til lengri tíma er litið.  Þetta var gert 

um mitt ár 2008, tekið í gildi í byrjun árs 2009.  Þetta var kynnt mjög vel áður en til 

framkvæmdar kom.  Aukin hagræðing um borð.  Þetta er gert í öðrum skipum, ekki 

óþekkt dæmi.  Þetta hefur gengið mjög vel.  Einum manni hefur síðan verið sagt 

upp, framkvæmdastjóra fyrirtækisins, stjórn félagsins gerði það.  Hvorugar þessar 

uppsagnir höfðu með bankahrunið að gera. 

Hefur komið til hópuppsagna?  

Já, árið 2007 í kjölfar niðurskurðar á þorkkvóta.  Það var staðið feikilega vel að 

þeim málum.  Það var gert allt eftir bókinni.  Það sem var gert var að farið var að 

halda fund, ráðgjafar og sálfræðingar.. framkvæmdastjóri hafði samband við önnur 

fyrirtæki á svæðinu til að kanna með vinnu handa þessu fólki.   

Um áramót árshátíð haldin, starfsmenn sem sagt var upp hvatt til að koma, tókst 

mjög vel til.  Gamlársdagur, öllum var gefin vegleg gjöf í þakkarskyni fyrir vel 

unnin störf á liðnum árum, margir höfðu unnið í mjög mörg ár.  Þetta gafst mjög vel 

og kom fólki ánægjulega á óvart.  Keyrt út á gamlársdagskvöld. 

Ekki voru þó allir ánægðir, alltaf þannig, þetta er aldrei auðvelt, hvorki fyrir 

atvinnurekandann né starfsmenn og sumir verða óánægðari en aðrir.  En með því að 

gera hlutina vel þá urðu menn sáttari.  Það hjálpaði til að atvinnuástand á svæðinu 

var gott, þá sérstaklega vegna uppbyggingu á álverinu sem var nánast búið á þessum 

tíma. 

Mistök voru gerð þó að einu leyti.  Kennir þar um að stefnumótun á fyrirtækinu var 

ábótavant.  Það sem gerðist var að karlmönnunum sem unnu í frystihúsinu var boðin 

vinna í verksmiðjunni, en þar var staðan þannig að þar var fækkun á dögum á ári 

þar sem vinnsla væri í gangi, vegna þess að aflinn var meira og meira unninn um 

borð.  Fækkun hafði verið í verksmiðjunni, ekki ráðið í stað þeirra sem hættu.  Það 

var ekkert að gera fyrir þessa menn í verksmiðjunni, þannig að þeim var sagt upp 

störfum aftur um mitt ár.  Óánægja var hjá starfsfólkinu sem fyrir var, minni vinnu 

að hafa í umhverfi sem bauð annars ekki upp á mikla vinnu. 

Ef það hefur komið til uppsagna hvaða leið var notuð? Er sama aðferð notuð 

þegar einstaklingi er sagt upp vs. hópuppsögn? 

áður svarað 

Eru virkir trúnaðarmenn innan fyrirtækisins? Ef svo er, voru þeir hafði með í 

ráðum áður en uppsagnir fóru fram? 
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Var leitað til stuðningsstofnana, félagasamtaka o.s.frv. til að fá stuðning og 

aðstoð fyrir starfsfólkið í kjölfarið? 

Nei 

Hvað með starfsfólkið sem eftir er, hefur þeim verið veitt einhver aðstoð í 

kjölfar uppsagnana? 

Á ekki við 

Hefur fyrirtækið nýtt sér að einhverju leyti þær leiðir sem ríkisstjórn íslands 

gaf kost á varðandi breytt starfshlutfall, þ.e að starfsmaður færi í minna 

starfshlutfall hjá fyrirtækinu og fengi atvinnuleysisbætur á móti? 

Nei, ft. Hefur ekki nýtt sér þessa leið.  Gerðar hafa verið breytingar í þessa átt, en 

það var löngu fyrir bankahrunið.  Einum starfsmanni var gert kleift að minnka 

starfshlutfall.  Samkomulag var um það á milli hans og ft.  Starfshlutfalla annars 

starfsmanns jókst í staðinn, sem ekki var með 100% starfshlutfall.  Önnur 

hagræðing var gerð, tölvufræðingur í fullu starfi hjá Eskju er seldur út í 50% starf til 

Síldarvinnslunnar, þannig að þessi tvö fyrirtæki er með sama tölvumanninn, 

verktaki hjá Síldarvinnslunni.. þetta var gert af frumkvæði hans.  Reynt hefur verið 

að finna leiðir eins og hægt er að koma á móts við óskir starfsfólks, en með 

hagræðingu fyrir reksturinn í huga. 

Ef svo er hvernig hefur sú leið virkað fyrir fyrirtækið? Er sú leið til 

hagræðingar fyrir fyrirtækið? 

Á ekki við 

Veistu hvernig sú leið hefur virkað á starfsfólkið? Er það sátt með að fara þá 

leið? 

Hefur fyrirtækið farið þá leið að lækka laun starfsmanna eftir hrunið? Ef svo 

er, hvernig var það framkvæmt? 

Hefur fyrirtækið farið þá leið að bæta við verkefnum á starfsfólk til að geta 

sagt upp til hagræðingar? Hefur fyrirtækið t.d farið út í verklagsbreytingar 

innan fyrirtækisins svo samnýta megi starfsfólkið frekar? 

Telur þú að það megi nýta sér þetta ástand kanski til frekari hagræðingar í 

launakostnaði? Getur verið að fyrirtækið geti verið að hagnast á ástandinu að 

því leitinu til að nú er leitað allra leiða til hagræðingar og sparnaðar? 

Hafið þið uppgvötað nýja hæfileika eða kunnáttu hjá starfsmönnum sem þið 

vissuð ekki um fyrir þar sem ekki var verið að beina sjónum að því fyrir 

hrunið? 

Hvernig hefur gengið að hafa samband við stuðningsstofnanir eins og 

vinnumálastofnun til að leita leiða sem koma sér vel fyrir starfsmanninn og 

fyrirtækið? 

Hefur fyrirtækið leitað til annarra stuðningsstofnana þegar kemur að 

starfsmannamálum eftir að hrunið átti sér stað? 

Annað? 

Fjárfestingar mjög miklar, félagið er skuldsett og því er fyrirtækið alltaf að skoða 

leiðir til að bæta reksturinn. 
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Það hefur aukist mikið að umsóknir um vinnu hafa aukist verulega eftir bankahrun, 

aðallega á sjóinn. 

Hagræðing er í topp hvað varðar yfirbygginguna á ft. 

Eigandi og stjórnarformaður (sami maðurinn) fyrirtækisins tók við rekstri ft eftir að 

framkvæmdastjóri lét af störfum. 
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Viðtal við Ragnheiði Kristiansen fyrrverandi starfsmannastjóra Malarvinnslunar hf. 

og KHB svf., 1. apríl 2009.  Það er fyrst og fremst spurt um Malarvinnsluna, ef ekki 

þá kemur það skýrt fram í spurningu og/eða svari. 

Hverskonar starfsemi fer fram í fyrirtækinu?  

Um er að ræða verktakafyrirtæki, byggingarvinna, vegagerð, jarðvinna, bygging 

brúa og húsa og iðnaðarhúsnæði. 

Hversu margir starfsmenn eru á launaskrá? Heilsdags og hlutastörf?  

Það voru á milli 120 og 150 sem voru þá yfir sumarið þegar mest var.  Langflestir 

100% starfshlutfalli fyrir utan nokkrar stöðu á skrifstofu sem voru 50% - 75% 

stöður í nokkrum tilfellum. 

Hvaða stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? Hversu lengi hefur þú unnið í 

þessum geira?  

Ég var starfsmannastjóri.  Ég kem inn í sirka apríl 2007, byrja aðeins í hálfu starfi.  

Það hafði lítið verið gert í starfsmannamálum. Fer í að gera t.d ráðningasamninga 

við alla starfsmenn. Einnig fór ég í að búa til starfsmannastefnu fyrir fyrirtækið. Það 

var nóg að gera í þessu tvennu fram yfir sumar. Þá tek ég við markaðsmálum, sjá 

um auglýsingar og slíkt. 

Hver sér um val og ráðningu á nýjum starfsmönnum? 

Eftir hvaða kjarasamningum eru laun reiknuð út frá?  

Það var auðvitað miðað við samninga AFLs en Malarvinnslan var samt búin að búa 

sér til sérstaka launaflokka sem voru nokkuð mikið hærri en gerðist og gékk í 

kjarasamningum. Það voru allir yfirborgaðir. Þá voru starfsmenn skrifstofu meira og 

minna að fá greitt samkvæmt kjarasamningum Verslunamannafélags Austurlands 

sem síðar var Verslunarmannafélag Reykjavíkur. Allir þeir starfsmenn voru líka 

yfirborgaðir. Launin voru samt nokkuð í hærra lagi sem gerðist vegna þess hvernig 

ástandið á vinnumarkaði var orðið, en það var mjög erfitt að fá gott fólk á tímabili. 

Kröfunar komu frá starfsmönnunum þar sem þeir bæði voru að miða sín laun við 

sambærileg störf hjá öðrum fyrirtækjum sem og tilboðum sem þeir fengu  eftilvill 

frá öðrum. Þetta var samt ekki hálaunafyrirtæki, það kom ekki fyrr en seinna. Þetta 

voru bara ósköp venjuleg laun. Það var mjög mikil hreyfing á starfsfólkinu þar sem 

slegist var um fólkið. 

Er til starfsmannastefna innan fyrirtækisins? En starfsmannahandbók?  

Já bæði starfsmannastefna og starfsmannahandbók. 

Getur þú útskýrt ráðningaferlið sem á sér stað þegar nýr starfsamaður er 

ráðin, allt frá því að starfsmanninn vantar (staðan er auglýst) og þar til að 

starfsamaðurinn lýkur störfum? Þ.e er til niðurskrifað ráðningarferli?  

Ráðningarferlið var til. En það voru tvær leiðir í ráðningaferlum sem voru ólíkar. 

Eitt ferli sem við notðum fyrir skrifstofufólk og annað ferli fyrir verkamenn og 

iðnaðarmenn. Við auglýstum oft, þegar það vantaði fólk á skrifstofuna þá var farið í 

það sem er hefðbundið, hvernig getum við hagrætt og hvað getum við fært á milli. 

Fyrirtækið var í örum vexti og því nauðsynlegt að skoða hvernig væri hægt að nýta 

nýtt starfsfólk sem best. Þegar það var búið að skilgreina starfið nokkuð vel þá var 

farið að velja úr umsóknum og þeir sem helst komu til greina voru teknir í viðtöl. 

Mikið um það að reynt væri að færa verkefni á milli. Þá var einnig hringt og fengnir 
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meðmælendur. Það kom nokkuð til þess einnig að starfsmenn væru ráðnir í gegnum 

verkstjóra eða rekstrastjóra. Það voru tilfelli sem vour yfirleitt starfsmenn sem 

viðkomandi verkstjóri eða rekstrastjóri þekkti eitthvað til. Þá var ekki verið að fara í 

sömu forvinnu og ég hefði gert, þ.e fengnir meðmælendur og slíkt heldur var 

manneskjan yfirleitt ráðin á staðnum. Stundum vissi ég ekki einu sinni að því að 

starfsamaður hafði hafið störf fyrr en mörgum dögum seinna. Varðandi uppsagnir 

þá var líka farið eftir sérstökum ferlum sem voru tilgreindir í starfsmannahandbók. 

Það var sama sem ekkert um uppsagnir fyrir bankahrunið, en auðvitað kom það til 

að fólk hætti að vinna. Ef viðkomandi starfsamaður t.d hringdi bara inn og sagðist 

vera hættur þá var lítið svo sem hægt að gera nema gera upp við hann. Ef menn 

sögðu upp með fyrirvara þá farið eftir því ferli sem er tilgreinnt í kjarasamningum. 

Hefur orðið breyting á þessu þremur þáttum þ.e starfsmannastefnu, 

starfsmannahandbók og ráðningarferli eftir hrunið í október? Ef svo er hafa 

slíkar breytingar verið kynntar starfsmönnum sem eftir eru?  

Nei þegar bankahrunuð verður þá er Malarvinnslan ekki í góðu standi og hafði ekki 

verið það síðustu 8 – 9 mánuðum á undan. Þegar bankahrunið verður þá er bara 

verið að vinna sama lífróður og áður við að fá peninga til að borga reikninga og það 

í raun og veru breyttist ekkert við það í starfsmannamálum og það verða engar 

breytingar í starfsmannastefnu. En það sem breyttist var kanski það að helstu 

stjórnendur fóru núna að vera opnari fyrir því að ræða um fækkun á starfsfólki sem 

þeir höfðu ekki verið til í áður.  Sú umræða hafði komið áður að gott væri að 

hagræða með því að fækka fólki eða haustið 2007, en það var algjörlega óháð því að 

það ástandið væri ekki nógu gott í efnahagsmálum, heldur var þetta meira tilraun til 

hagræðingar. Flest allir verkamenn voru ráðnir inn á 10 tíma fast, það er 8 klst á 

dagvinnu og 2 klst í yfirvinnu. Stjórnendur voru ekki tilbúnir í að ræða slíkt að 

einhverri alvöru fyrr en nokkuð eftir bankahrun. En þar sem þetta hafði ekki verið 

endurskoðað þá kom fyrirtækið í vondri stöðu undan vetri enda höfðu starfsmenn 

fyrirtækisins verið nær eingöngu að vinna að eignum fyrirtækisins allan veturinn. 

Það seldust illa og ekki neitt þær eignir sem voru sett á sölu haustið 2007 og seldist 

lítið sem ekkert fram að gjaldþroti.  

Eru starfsmannafundir haldnir í fyrirtækinu? Hversu reglulega eru þeir?  

Já þeir voru haldnir ca. Tvisvar á ári að meðaltali. 

Höfðu stjórnendur fyrirtækisins hafið aðgerðir til hagræðingar í 

starfsmannamálum og launakostnaði áður en hrunið skall á í október?  

Nei það var nefnilega ekki farið út í neinar aðgerðir að neinu ráði fyrr en eftir 

hrunið. Glitnir var aðal viðskiptabanki Malarvinnslunar og eins og er kunnugt þá 

var Glitnir fyrsti bankinn sem var tekin yfir af ríkinu. Það hafði því veruleg áhrif á 

gang allra fjármögnunar hjá Malarvinnslunni. Það kom þó til smá hagræðingar 

innan skrifstofu Malarvinnslunar um sumarið og haustið 2008 en það var að öðrum 

ástæðum. Kaupfélag Héraðsbúa hafði  keypt Malarvinnsluna haustið 2007 og var 

það fljótlega sett sem markmið að reyna að samnýta starfsfólk og húsnæði að 

einhverju leiti.  Ég sem starfsmannastjóri fór t.d mjög fjótlega að vinna sem slíkur 

einnig fyrir KHB og var því í 50% vinnu hjá Malarvinnslunni og 50% vinnu hjá 

KHB. Þetta gerist strax mánuði eftir að KHB kaupir Malarvinnsluna. En fyrstu 

eiginlegu breytingur áttu sér þó ekki stað fyrr en í maí 2008 þegar skrifstofa 

Malarvinnslunar flytur inn á skrifstofu KHB. Þegar líða tók á haustið var tekin sú 

ákvörðun að samnýta skildi starfsfólk beggja skrifstofuna og var flest öllum 

starfsmönnum skrifstofu Malarvinnslunar sagt upp og þeir svo ráðnir á skrifstofu 
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KHB sem skildi í kjölfarið sjá um allt skrifstofuhald fyrir bæði fyrirtækin. Það var 

ekki fullkomin sátt með þessar breytingar hjá öllum starfsmönnum og var einn 

starfsmaður sem sagði upp í kjölfarið. Ekki var ráðið í hans stöðu heldur ákveðið að 

reyna flytja verkefni á milli starfsmanna. 

Ef svo er, á hvaða tímapunkti gerðist það? Og af hverju fór fyrirtækið að huga 

þeim málum? Hvaða faktorar voru það sem ýttu við stjórnendum? Gengið, 

verðbólga etc.  

Nei það var ekki gert gagnvart starfsmannamálunum enda kanski t.d veikt gengi 

krónunar ekki beint að hafa áhrif á það á þessum tíma. En það voru reglulegir fundir 

á meðal stjórnenda fyrirtækisins þar sem þetta var til umræðu. Það hafði komið upp 

sú umræða að skipta fyrirtækinu enn frekar niður í sérstakar rekstraeiningar þ.e 

steypustöð væri sér rekstraeining, verkstæði ein rekstraeining o.s.frv. Þá kom upp sú 

krafa að það kæmu inn skýrsur mánaðarlega um stöðu hverjar deildar fyrir sig, þ.e 

hvað var að fara út vegna kostnaðar og hvað kom inn með tekjum. Því miður þá 

komst sú regla aldrei á, þar sem bókhaldið var ekki í stakk búið til að koma með 

þessar upplýsingar. Ég tel að þarna hafi verið pottinn brotinn. En þar sem um er að 

ræða verktakafyrirtæki þá er víst alltaf peningur á leiðinni, en það má alveg skrá 

það inn líka. Málið er að kerfið sem unnið var í var gott og vel hefði verið hægt að 

koma því á að skila inn skýrslum mánaðarlega en það vantaði meiri þekkingu á því 

og bara frekari þekkingu inn í fyrirtækið sem tengdist þessu. Þar vil ég helst nefna 

þekkingu á verkefnastjórnun og svo þekkingu á kostnaðarbókhaldi.  Þegar ég kom 

til vinnu í Malarvinnslunni þá voru þeir sem voru yfir deildunum svokallaðir 

rekstrastjórar meira eins og verkstjórar en sáu engu að síður um að stjórna 

deildunum. Við breyttum þessu, hækkuðu laun þeirra um ca. Helming og með því 

áttu þeir að taka yfir á sínar herðar enn meiri ábyrgð. Það sem gerist hins vegar er 

að þeir jú þiggja launinn en axla aldrei almennilega þá ábyrgð sem átti að fylgja 

með.  En það eru margar góðar ástæður fyrir því. Stjórnendur Malarvinnslunnar 

trúðu mýtunni um eilíft vor. 

Ég spyr í þessari spurningu út í það sem gerist hjá KHB þar sem Malarvinnslan 

er farin í gjaldþrot á þeim tíma sem lögin eru sett og á því spurningin ekki við 

fyrir það fyrirtæki. Ákvað engu að síður að spyrja út í þær aðgerðir sem KHB 

hefði getað farið út þar sem Ragnheiður var einnig starfsmannastjóri KHB.  

Höfðu breytingar á lögum sem varðaði þann kost að starfsmönnum væri sagt 

upp hlutfallslega og atvinnuleysisbætur kæmu á móti eitthvað að segja? Hefur 

fyrirtækið nýtt sér þau úrræði sem sú lagabreyting býður upp á?  

Við skoðuðum þetta aðeins og þá sérstaklega fyrir eina deild í Kaupfélaginu en ég 

hafði verið töluvert fyrir þessar lagabreytingar í hagræðingum vegna launakostnaðar 

fyrirtækisins. Það voru nokkrir látnir fara og það var búið að laga svolítið til. En 

fyrir þessa stóru deild þá lá það á borðinu að láta alla starfsmenn hennar fara í 75% 

vinnu í 6 mánuði og fá viðkomandi starfsmenn til að skrá sig atvinnulausa á móti. 

Það hættir síðan fólk, eða 2 starfsmenn svo það minnkaði launakostnaður um 25% 

af sjálfu sér og því ekki ráðið inn í staðinn. Því þurftum við ekki að fara út í þessar 

aðgerðir. Ég hef reyndar ekki reiknað það út til fulls en ég er ekki að sjá það að fólk 

sem er með þokkaleg laun fyrir sé að fá tekjumissi upp á 20 – 25% sé að fá það bætt 

frá atvinnuleysistryggingum. Ég held að starfsmenn séu oft  með of háar tekjur samt 

sem áður og sé komið yfir þau tekjumörk sem það má hafa til að fá bætur.  Ég var 

búin að skoða þetta aðeins og var komin á þá niðurstöðu að fólkið fengi ekki neitt 

við skerðingu á starfshlutfalli þar sem það var yfir mörkum.  
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Hefur verið aukning á því að starfsmenn Malarvinnslunar biðji um 

starfsmannaviðtöl eftir hrunið?  

Það voru aðalega útlendingarnir eða þeir höfðu alltaf verið duglegir við að koma. 

En ég sá líka andlit sem ég hafði ekki séð áður sem vildu koma og skoða sín mál. 

Það var jú heilmikil aukning.  

Finnur þú fyrir breytingu á starfsfólki eftir hrunið? Er viðhorf þeirra til 

starfsins öðruvísi?  

Það voru orðnir breytnir tíma þarna um haustið og það voru allir farnir að halda að 

sér höndum í ráðningu á nýju starfsmönnum þannig að mér fannst fólk vera farið að 

hugsa betur um að halda sínu starfi. Starfsmenn sem héldu sínum störfum voru 

ánægðir. En ég fann  samt líka að þeir menn sem misstu vinnuna um haustið að 

þeim fyndist það ekkert vera neitt svakalegt, þeir kanski gerðu sér ekki almennilega 

grein fyrir alvarleika málsins. Þetta eru menn sem eru vanir vertíðum og höfðu 

margir hverjir upplifað þann tíma að hafa ekki vinnu yfir einhvern tíma á veturnar 

sérstaklega. Í raun var þetta ekki óvenjulegt ástand þar sem þeir voru svo oft búnir 

að upplifa það að hafa ekki vinnu einhverja mánuði á ári og er algengt í 

verktakabransanum. 

Aftur aðeins að KHB. Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til vinnu frá því 

eftir bankarhrunið í október?  

Það gekk vel en samt voru umsóknir ekki mikið fleiri en áður. Við höfðum verið í 

vandræðum með að manna sérstaklega tvær deildir innan KHB og hafði það ástand 

ríkt síðan 2003. Það breyttist um haustið 2008 og var það mikið auðveldara að fá 

fólk þar inn til starfa. Þannig að það var algjör viðsnúingur að fá gott fólk til vinnu 

sem vildi halda sínum störfum. Betra og áhugasamra fólk sem hafði áhuga á starfinu 

sínu.  En svo ég snúi mér svo að Malarvinnslunni þá má nefna að ég hafði töluvert 

samband við starfsmannaleigur til að ná í starfsmenn fyrir fyrirtækið enda mjög 

erfitt að fá íslendinga í vinnu síðustu 2 – 3 ár. Ég var með ágætar upplýsingar um 

starfsmannaleigur sem voru ábyggilegar frá fyrri vinnustað sem ég var áður þannig 

að ég vissi nokkurn vegina hvert ég átti að leita vitandi að ég gæti treyst þeim 

vinnubrögðum sem þar ríktu. Vinnumálastofnun hefur líka slikar upplýsingar og var 

hægt að leita til þeirra varðandi afgreiðslu á slíkum málum. Einnig fór ég út í það að 

fá sjálf inn menn frá Portúgal þar sem  starfsmannaleigurnar hér voru ekki með fólk 

heldur á vissum tímabilum. En það var reyndar galli með leigurnar hér að þau vissu 

ekki almennilega hvaða fólk þær voru að bjóða upp á, þekktu ekki nógu mikið til 

þeirra sem þau voru að flytja inn. Þær voru ekki nógu harðar í því að fá t.d meðmæli 

með því fólki sem vildi koma hingað til að vinna.  

Hefur orðið breyting á því ferli frá því fyrir bankahrun? Þ.e er 

auðveldara/erfiðara að fá fólk til vinnu? 

Leitar fyrirtækið eftir aðstoð þegar ráðningar eiga sér stað s.s 

ráðningarskrifstofur?  

Við notuðum Capacent nokkrum sinnum og var það mjög góð reynsla. En við 

notuðm þau eingöngu þegar um laus stjórnunarstörf var að ræða. Hitt gerðum við 

bara sjálf. Það eru auðvitað allskyns próf og viðtöl sem ráðningarskrifstofur sjá um 

að láta fólk taka og það er tímafrekt. Auðvitað hefðum við getað gert þetta sjálf ef 

nógur tími hefði verið til umráða. Það er kanski fyrst og fremst auglýsingin sem við 

leituðum eftir og svo það að skrifstofan tekur við umsóknunum og sorterar þær og 

velur út þá sem þeir telja vera hæfasta til starfanna og geta gert fyrstu viðtölin sem 
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og persónuleikaprófin. Í stað þess að fá allar umsókninar þá er maður að fá 

flokkaðar umsóknir.  

Hefur fyrirtækið þurft að segja upp fólki eftir hrunið?  

Já það kom til þess en ca. 30 manns var sagt upp um mánaðarmótin október og 

nóvember.  

Hefur komið til hópuppsagna? Já  

Ef það hefur komið til uppsagna hvaða leið var notuð? Er sama aðferð notuð 

þegar einstaklingi er sagt upp vs. hópuppsögn?  

Það var ákveðið í upphafi að segja þyrfti upp 30 manns. Rekstrastjóranir þurftu fyrst 

og fremst að gefa upp hverjir væru algjörir lykilstarfsmenn hjá þeim og segja hverjir 

mættu alls ekki fara. Þeir voru beðnir um að gera svokallað frammistöðumat sem 

gekk nú ekkert sérlega vel að fá frá þeim. Þeir höfðu engu að síður nokkuð góða 

hugmynd um hvaða fólk það var sem þeir vildu alls ekki missa. Það fór fram 

sortering á starfsfólkinu í heild sinni, hverjir það voru sem mátti alls ekki missa, 

hvaða verkefni voru í gangi því auðvitað þarf að horfa í hverskonar starfsmenn 

þurfa að leysa þau verkefni að hendi einnig að horfa í það hvaða verkefnum er hægt 

að sleppa. Trúnaðarmaður var kallaður til og var með í ráðum þegar ljóst var að um 

hópuppsögn yrði að ræða. Það þarf að tilkynna svona stóra uppsögn sérstaklega og 

var haft samband við aðila vegna þess s.s stéttarfélögin, vinnumálastofnun og 

trúnaðarmenn. Síðan var farið á milli starfsstöðvana og haldin fundur með 

starfsmönnunum og þeim tilkynnt að það kæmi til þessara uppsagna og þeim sagt 

að allir starfsmenn fengju símtal hvort sem um væri að ræða uppsögn eða ekki. Það 

var svo gert samdægurs, rekstrastjórar hringdu í alla sína menn og létu þá vita hvort 

þeir væru að missa vinnuna eða halda henni. Þetta gerist á bilinu 20. – 25. Október. 

Í kjölfarið á þessum fréttum lekur það í fjölmiðla að fyrirtækið eigi mjög erfitt og sé 

á mörkum gjaldþrots. Þetta verður til þess að mikill titringur kemur í 

starfsmannahópinn, ekki bara þá sem höfðu fengið uppsögn heldur líka þá sem ekki 

hafði verið sagt upp. Það var því ákveðið að halda starfsmannafund fyrir alla 

starfsmenn Malarvinnslunar og er hann haldinn á síðustu dögum október. Eftir á að 

hyggja þá hefur þessi aðgerð auðvitað verið óþörf og sársaukamikil fyrir 

starfsfólkið því það er orðið ljóst á þessum stóra starfsmannafundi sem haldin er í 

lok október að fyrirtækið er mjög liklega að fara í gjaldþrot. Þar kemur 

framkvæmdarstjórinn fram og segir að starfsfólkið fái greitt um þessi mánaðarmót 

en hún geti ekki lofað starfsmönnum því að þeir fái greitt fyrir þau næstu. Auðvitað 

voru stjórnendur fyrirtækisins alltaf að halda í þá von að það myndi einhver koma 

og redda þessu, setja inn fjármagn, kaupa eitthvað af þessum eignum en því miður 

þá gekk það ekki eftir.  

Það sem gerist svo hjá KHB er dálítið annað mál því þar er starfsfólkið ekki upplýst 

eins vel um stöðu mála varðandi fjárhagsvanda fyrirtækisins. Stjórnendur voru 

auðvitað afskaplega meðvitaðir um stöðuna, eða all flestir. Auðvitað vissu allir að 

eftir að Malarvinnslan fór að KHB væri í vanda statt enda KHB eigandi 

Malarvinnslunar en starfsfólkið vissi ekki almennt séð um hversu slæm staðan var. 

Það var ekki hægt að hafa allt upp á borðinu því það var verið að koma hlutunum 

þannig fyrir að starfsfólk myndi ekki missa vinnuna þar líka. Það þurfti að hafa 

rekstraeiningar þannig staddar að þær væru söluhæfar og ef allt hefði verið upp á 

borði þar fyrir hvern sem var þá er ekki víst að KHB hefði verið í stakk búið að 

selja einingarnar þannig frá sér að ekki hefði komið til frekari uppsagna. Vandi 

KHB kemur fram í fréttum einhverjum dögum áður en starfsfólki er tilkynnt 
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formlega um það sem er að gerast. Það má segja að það litla samfélag sem við 

búum hafi stjórnað því hvernig það mál upplýstist til starfsmannana og því miður 

mikið af röngum upplýsingum sem verða til. Fólk úti í bæ þóttist vita meira um 

stöðu mála en það í raun og veru vissi. Það er auðvitað oft fótur fyrir sumum 

fréttum en mjög oft eru sögusagnir rangar og þetta getur gert fyrirtækjum mjög 

erfitt fyrir þegar það þarf að taka á svona erfiðum málum.  En það var fljótlega ljóst 

að það þurfti að hafa upplýsingafund með starfsfólkinu sem var gert. Nokkrum 

dögum síðar er svo haldin annar fundur þar sem starfsfólki er tilkynnt að það séu á 

borðinu kaupsamningar á einstökum einingum innan KHB og það komi allir til með 

að halda vinnunni í einni einingu. Önnur eining var einnig á borðinu en þar setti 

viðkomandi kaupandi þau skilyrði um að öllu starfsfólki yrði sagt upp og þeir 

myndu svo ráða þar inn aftur engin loforð um að allir myndu verða ráðnir aftur. Að 

síðustu var tilkynnt á þeim fundi að öllum starfsmönnum skrifstofunar yrði sagt upp 

frá og með næstu mánaðarmótum þar á eftir.  En það er síðan farið að skoða þau 

mál varðandi uppsagnir á starfsfólki við eiganda skipti og kemur þá í ljós að ekki 

var löglegt að segja upp starfsfólkinu í þessari einingu sem átti að selja. Það kemur 

þó ekki í ljós fyrr en einhverjum dögum síðar og var þá starfsfólki tilkynnt það með 

milligöngu millistjórnenda þ.e viðkomandi verslunarstjórum.  Það var síðan haldin 

sérstakur fundur með starfsmönnum skrifstofunar daginn eftir þennan stóra fund og 

farið í gegnum málin með þeim enn frekar. Einnig var farið í enn frekari stuðning 

með því starfsfólki, farið í gegnum sorgarferlið sem á sér stað við uppsögn og að 

missa vinnuna. Ég fundið með þeim nokkrum sinnum vegna þessa. Sumir þurftu 

virkilega á því að halda og meðal annars fór ég með eitthvað af starfsfólkinu og 

kynnti því fyrir því starfi sem meðal annars félagsþjónustan á Egilsstöðum er að 

veita fyrir fólk í þessum aðstæðum.  

Eru virkir trúnaðarmenn innan fyrirtækisins? Ef svo er, voru þeir hafði með í 

ráðum áður en uppsagnir fóru fram?  

Já það var þannig í báðum tilfellum hjá Malarvinnslunni og hjá KHB og slík regla 

var alltaf h0fð við þegar um einhverjar uppsagnir var að ræða, líka fyrir þennan 

tíma hópuppsagna.  

Var leitað til stuðningsstofnana, félagasamtaka o.s.frv. til að fá stuðning og 

aðstoð fyrir starfsfólkið í kjölfarið?  

Ég fór og kynnti mér það sem var í boði fyrir starfsfólk sem var að missa vinnuna. 

Það er miðstöð fyrir fólk í atvinnuleit á Egilsstöðum núna sem ég lét fólk vita af. 

Einnig voru kynningarfundir settir á stað sem voru samstarfsverkefni 

Heilbrigðisstofnunarinnar, Vinnumálastofnunar, Félagsþjónustunar og kirkjunar 

sem ég auglýsti og lét starfsfólk vita af. Ég veit þó til þess að starfsmenn voru ekki 

að nýta sér þá fundi því það var mjög léleg mæting á þá. Þá er félagsþjónustan á 

Egilsstöðum með allskonar starf í gangi sem öllum er velkomið að taka þátt í, s.s 

handavinna, leikfimi, slökun og eitthvað fleira. 

Hvað með starfsfólkið sem eftir er, hefur þeim verið veitt einhver aðstoð í 

kjölfar uppsagnana?  

Það sem gerist hjá Malarvinnslunni er að aðeins nokkrum dögum eftir að 

hópuppsögnin átti sér stað þá er það orðið ljóst að fyrirtækið er á leið í þrot. Á 

þessum stóra starfsmannafundi sem er haldinn á síðustu dögum októbermánaðar 

segir starfandi framkvæmdarstjóri starfsfólkinu að það fái greidd laun fyrir þennan 

mánuð en ekki sé hægt að lofa því að þau fái laun greidd næsta mánuð þar á eftir. 

Þetta er þannig einhverskonar uppsögn. Einnig var fólki gert það ljóst að það væri 
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ekki krafist vinnuframlags frá þeim, það var sem sagt öllum velkomið að ganga út 

og taka sér aðra vinnu ef fólk hefði kost á því.  Það voru lang flestir að fara vinna 

sinn uppsagnarfrest sem var annaðhvort einn mánuður eða þrír mánuðir þannig að 

það er eiginlega ekki hægt að segja að nokkur starfsmaður hafi beint verið að 

upplifa það að vera sá sem hélt vinnunni. Þannig að það voru allir starfsmenn 

Malarvinnslunar í sömu sporunum á mjög svipuðum tíma. 

Hefur fyrirtækið nýtt sér að einhverju leyti þær leiðir sem ríkisstjórn íslands 

gaf kost á varðandi breytt starfshlutfall, þ.e að starfsmaður færi í minna 

starfshlutfall hjá fyrirtækinu og fengi atvinnuleysisbætur á móti? 

Ef svo er hvernig hefur sú leið virkað fyrir fyrirtækið? Er sú leið til 

hagræðingar fyrir fyrirtækið? 

Veistu hvernig sú leið hefur virkað á starfsfólkið? Er það sátt með að fara þá 

leið? 

Hefur fyrirtækið farið þá leið að lækka laun starfsmanna eftir hrunið? Ef svo 

er, hvernig var það framkvæmt? 

Hefur fyrirtækið farið þá leið að bæta við verkefnum á starfsfólk til að geta 

sagt upp til hagræðingar? Hefur fyrirtækið t.d farið út í verklagsbreytingar 

innan fyrirtækisins svo samnýta megi starfsfólkið frekar? 

Já hugsunin lá þar að baki hjá Malarvinnslunni að færa störf á milli til hagræðingar 

en það kom aldrei til framkvæmdar. Það var ekki búið að útfæra það á þessum tíma 

enda var þeim fyrstu sagt upp með uppsagnarfresti og sá tími átti að nýtast til þess 

að færa verk á milli manna. Það var þó alltaf hugsað sem tímabundið ástand. Það 

þyrfti að ráða aftur inn í þær stöður ef og þegar verkefnastaða myndi breytast. Þetta 

kom ekki til hjá KHB enda þar voru rekstraeiningarnar seldar með öllum 

starfsmönnum.  Það hafði samt sem áður komið til áður að starfsmenn voru að taka 

á sig einhver aukaverk þar sem ekki var ráðið inn í stöður þar sem starfsmenn höfðu 

sagt upp sjálfir þannig að því leitinu til þurfti jú að breyta einhverjum 

starfslýsingum.  

Telur þú að það megi nýta sér þetta ástand kanski til frekari hagræðingar í 

launakostnaði? Getur verið að fyrirtækið geti verið að hagnast á ástandinu að 

því leitinu til að nú er leitað allra leiða til hagræðingar og sparnaðar? 

Hafið þið uppgvötað nýja hæfileika eða kunnáttu hjá starfsmönnum sem þið 

vissuð ekki um fyrir þar sem ekki var verið að beina sjónum að því fyrir 

hrunið? Nei enda kom það aldrei til að þess þyrfti. 

Hvernig hefur gengið að hafa samband við stuðningsstofnanir eins og 

vinnumálastofnun til að leita leiða sem koma sér vel fyrir starfsmanninn og 

fyrirtækið?  

Já það var haft sambandi við stuðningsstofnanir og félagsamtök og þau látin vita af 

ástandinu í báðum tilfellum. Því miður þá virðist vera að fólk fari samt ekki þangað 

sjálft, það þarf að leiðbeina þeim alla leið, fara með þeim til þess að fá aðstoð nema 

kanski vinnumálastofnun en þangað þurfa auðvitað allir að fara sem þurfa að fara á 

bætur.  

Hefur fyrirtækið leitað til annarra stuðningsstofnana þegar kemur að 

starfsmannamálum eftir að hrunið átti sér stað?  

Nei ekki aðrar en upp hafa verið taldar hingað til. 
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Viðtal við Stefán Bragason, starfsmannastjóra Fljótsdalshéraðs og Ingigerði 

Benediktsdóttur, launafulltrúa, 3. apríl 2009. 

Hverskonar starfsemi fer fram í fyrirtækinu?  

Þetta er allt opinber þjónustu en samt sem áður er starfsemin mjög fjölbreytt. Við 

erum með leikskóla, skóla, allskonar aðstöðu t.d fyrir félagsþjónustu og eldri 

borgara og þjónustu við þann málaflokk, skrifstofu og stjórnunarstörf, 

þjónustumiðstöð sem sér t.d um eftirlit um viðhald gatna. Opinber þjónustu fyrst og 

fremst. 

Hversu margir starfsmenn eru á launaskrá? Heilsdags og hlutastörf? 

Um 280 – 290 starfsmenn, um 200 stöðugildi. Dálítið mikið um hlutastörf eins og 

t.d við leikskólanna 

Hvaða stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? Hversu lengi hefur þú unnið í 

þessum geira? 

Stefán: Skrifstofu – og starfsmannastjóri og hef unnið síðan 1982 

Ingigerður: launafulltrúi og hefur unnið síðan 1985 

Hver sér um val og ráðningu á nýjum starfsmönnum? 

Það er nú yfirleitt viðkomandi forstöðumaður stofnunar í samráði þá við 

deildastjóra sem ræður starfsmann fyrir hverja deild eða stofnun fyrir sig. Stefán sér 

um ráðningu í samráði við viðkomandi yfirmann deildar inn á skrifstofu. Til dæmis 

sér fjármálastjóri um ráðningu starfsmanns í bókhald en ég kem líka eitthvað að því. 

Fræðslufulltrúi sér um ráðningu þess sem heyrir undir skrifstofuhald fræðslusviðs. 

Félagsmálastjóri er með yfirumsjón með ráðningu þess sem fer í félagsþjónustuna 

o.s.frv. 

Eftir hvaða kjarasamningum eru laun reiknuð út frá? 

Lang flestir eru í Fosa. Einnig AFL, VR og fleiri 

Er til starfsmannastefna innan fyrirtækisins? En starfsmannahandbók? 

Það er til starfsmannastefna. 

Getur þú útskýrt ráðningaferlið sem á sér stað þegar nýr starfsamaður er 

ráðin, allt frá því að starfsmanninn vantar (staðan er auglýst) og þar til að 

starfsamaðurinn lýkur störfum? Þ.e er til niðurskrifað ráðningarferli? 

Það eru ákveðin lína sem er farið yfir, en ekki niðurnjörfað ferli. Við auglýsum 

yfrileitt öll störf í heimablöðum eða morgunblaðinu ef það er verið að leita eftir 

stjórendum og þeim sem eru með meiri menntun. Einnig er okkar heimasíða notuð 

og svo erum við í samstarfi við job.is. Þar birtast auglýsingarnar. Gögnum er svo 

skilað inn og auðvitað eru umsóknir mis margar. Það er svo farið yfir það og þeir 

sem okkur lýst best á teknir út í nánari skoðun. Það er misjafnt hversu margir eru 

teknir út í nánari skoðun, fer allt eftir hæfni þeirra sem sækja um. Gjarnan teknir 5 

manna hópur en fer eftir fjölda umsókna eins og fyrr segir. Síðan eru tekin viðtöl 

við þá einstaklinga og svo valin einn úr þeim hóp. Ég veit ekki betur en oftast sé sá 

ráðin sem er talin vera sá hæfasti eins og gefur að skilja. Þegar svo starfsmaður er 

að hefja störf á skrifstofu þá er hann tekinn og honum kynnt starfsemin á skrifstofa. 

Gefnar upp upplýsingar um hvert þeir geta leitað ef þeir þurfi frekari upplýsingar. 

Ef það kemur til þess að starfsmaður segir upp þá er farið eftir þeim 
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kjarasamningum sem viðkomandi starfsmaður hefur fengið greidd sín laun út frá. 

Það sama á við ef starfsmanni hefur verið sagt upp, sem lítið hefur verið gert 

undanfarin ár, þá er algjörlega horft í lög og reglur skv. kjarasamningum. 

Hefur orðið breyting á þessu þremur þáttum þ.e starfsmannastefnu, 

starfsmannahandbók og ráðningarferli eftir hrunið í október? Ef svo er hafa 

slíkar breytingar verið kynntar starfsmönnum sem eftir eru? 

Nei það hefur ekki orðið nein formleg breyting á starfsmannastefnunni. 

Eru starfsmannafundir haldnir í fyrirtækinu? Hversu reglulega eru þeir? 

Ef ég tek bara skrifstofuna fyrir þá er reynt að halda sameiginlegan fund 

starfsmanna þar einu sinni í mánuði. Það er eins í öllum deildum og stofnunum 

sveitarfélagsins. Það eru allar deildir með sér fundi. Svo er ákveðnir teymis fundir 

þar fyrir utan. T.d þeir sem eru að vinna í bókhaldi þá eru þeir að halda reglulega 

fundi saman. Stjórnendur inn í Fellabæ fara yfir sín verkefni hálfsmánaðarlega og 

það sem er framundan. Við hér á Egilsstöðum höldum líka fundi einu sinni í viku, 

skrifstofustjóri, þrónunarstjóri og bæjarstjóri þar sem farið yfir það sem er efst á 

baugi. Þeir sem eru svo í félagsmála og fræðslumálunum eru að reyna að koma á 

reglulegum fundum sín á milli til að fara yfir það sem er að gerast hjá þeim en ekki 

hefur verið komin á almenn regla um þá fundi. Allir deildarstjórar hittast svo alltaf 

daginn eftir að bæjarstjórn hefur fundað og fara yfir fundargerðina sem hefur verið 

rituð eftir slíkan fund. Málin rædd í kringum það og þau verkefni sem koma út frá 

þeim samþykktum sem eru gerðar þar. Ingigerður bætir við að allir þessir fundir séu 

að skila sér afar vel til annarra starfsmanna innan skrifstofunar. Það sé skýrara 

hvernig verkefni standa og hvaða verkefni séu framundan. Upplýsingar séu frekar 

að komast til skila með þeim hætti.  

Höfðu stjórnendur fyrirtækisins hafið aðgerðir til hagræðingar í 

starfsmannamálum og launakostnaði áður en hrunið skall á í október? 

Nei. Við settum strax þá stefnu að reyna að halda öllum þeim störfum sem voru 

fyrir, reyna frekar að hagræða á annan hátt en beint í starfsmannamálum  nema 

reyndar í þeim verkefnum þar sem starfsmenn höfðu verið ráðið inn í tímabundin 

verkefni. Það var þannig í örfáum tilfellum, en þá höfðu viðkomandi verið með 

tímabundin ráðningasamning sem var síðan ekki framlengdur. Það var t.d maður 

ráðin sem aðstoðarmaður byggingarfulltrúa tímabundið í 1 ár sem átti einmitt að 

skoða eftir þann tíma og meta þörfina fyrir það starf þá. En það var ljóst miðað við 

hvað samdráttur hefur verið mikill í húsbyggingum að það var alls ekki þörf á því 

að framlengja ráðningasamning viðkomandi starfsmanns. Það kann að hafa verið 

eitthvað um slíka samninga inn í skólunum en Stefán þekkir það bara ekki nógu vel. 

Það hefur verið mjög lítið um uppsagnir. Það hefur ekki verið ráðið í neitt nema það 

sem virkilega er nauðsynlegt. Við teljum ástandið á árinu 2008 hafi ekki haft nein 

áhrif á ráðningu starfsmanna eða uppsagnir því það var búið að meta þörfina á þeirri 

þjónustu fyrir þann tíma fyrir ákveðin fjölda íbúa og það hefur ekki breyst neitt 

hingað til. Það breytir þó ekki því að það hefur verið ráðið að undanfarið í stöður 

þar sem aðrir hafa sagt upp. Það er reyndar ný búið að ráða atvinnumálafulltrúa sem 

er ný staða og kemur hún kanski fyrst og fremst til vegna ástandsins í atvinnumálum 

á svæðinu. Það var allavega metið þannig að það væri þörf á manni í slíka stöðu til 

að vinna frekar að atvinnumálum á svæðinu. 
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Ef svo er, á hvaða tímapunkti gerðist það? Og af hverju fór fyrirtækið að huga 

þeim málum? Hvaða faktorar voru það sem ýttu við stjórnendum? Gengið, 

verðbólga etc. 

Höfðu breytingar á lögum sem varðaði þann kost að starfsmönnum væri sagt 

upp hlutfallslega og atvinnuleysisbætur kæmu á móti eitthvað að segja? Hefur 

fyrirtækið nýtt sér þau úrræði sem sú lagabreyting býður upp á? 

Nei ekki nýtt þessa leið. 

Hefur verið aukning á því að starfsmenn biðji um starfsmannaviðtöl eftir 

hrunið?  

Við höfum reynt að taka starfsmenn í viðtöl einu sinni á ári og er hver deildarstjóri 

eða yfirmaður stofnunar sem sér um slík viðtöl. Við höfum ekki orðið vör við að 

það hafi verið óskir um slík viðtöl frá starfsmönnunum eftir hrun en auðvitað vita 

yfirmenn deilda og stofnana það frekar.  Við teljum þó að starfsmenn 

sveitarfélagsins sé nokkuð öruggt með sín störf, þau trúi því almennt að þeirra störf 

séu ekki í hættu hvað sem má þó segja um hvernig launaþróun verður.  

Finnur þú fyrir breytingu á starfsfólki eftir hrunið? Er viðhorf þeirra til 

starfsins öðruvísi? 

Við teljum að fólk sé almennt ánægt með það að hafa starf og hafa einhverjir haft 

orð á því. Einnig finnst okkur vera minna um það að fólk sé að tala um að það vilji 

breyta til í starfi þannig að því leytinu til má segja að fólk sé ánægðara með sín 

störf. 

Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til vinnu frá því eftir bankarhrunið í 

október? 

Já það er tvímælalaust munur á því og hæfara fólk að sækja um. Ef við nefnum t.d 

stöðuna um atvinnumálafulltrúan sem var auglýst og ráðið í fyrir stuttu að þar voru 

yfir 40 umsóknir. Það voru 10 manns af þeim tekin í símaviðtal og svo 5 af þeim í 

enn frekara viðtal. Það er allt annað landslag en við höfum séð áður.  

Hefur orðið breyting á því ferli frá því fyrir bankahrun? Þ.e er 

auðveldara/erfiðara að fá fólk til vinnu? 

Já mjög mikil jákvæð breyting á því 

Leitar fyrirtækið eftir aðstoð þegar ráðningar eiga sér stað s.s 

ráðningarskrifstofur? 

Nei það hefur verið mjög lítið leitað í það. 

Hefur fyrirtækið þurft að segja upp fólki eftir hrunið? 

Nei ekki neitt.  En það er verið að skoða hagræðingu í öllum deildum og stofnunum 

og þar eru launin ekki undanskilin. Það er þó ekki tekið á því með einni aðgerð sem 

myndi hafa áhrif á alla starfsmenn í heild sinni eins og t.d að lækka laun um 15% á 

alla starfsmenn eða uppsögn á uppbótum almennt séð yfir alla starfsmenn  

sveitarfélagsins. Það er lítið sem ekkert af slíkum uppbótum í gangi. Það er hver 

yfirmaður deildar eða stofnunar sem fer yfir fjárhagsáætlun sinnar rekstraeiningu og 

skoðar slíkt. Það sem var fyrst og fremst tekið á í öllum deildum var að skera 

yfirvinnu niður eins mikið og kostur var til. Með því móti væri enn frekar hægt að 

halda þeim stöðugildum inni sem fyrir voru. Einnig reynt að taka af fasta yfirvinnu 

sem hafði verið sett inn til þess að ná í starfsfólk á meðan erfitt var að fá fólk til 
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vinnu vegna þenslunar á svæðinu. Síðan eru stjórnendur hverjar deildar fyrir sig að 

skoða enn frekar útfærslur til þess að lækka starfsmanna – og launakostnað eins og 

hægt er. Til dæmis var það ákveðið af fræðslunefnd fyrir stuttu að fara í nokkrar 

hagræðingar í launakostnaði starfsmanna leikskólanna. Þar var t.d ákveðið að fækka 

starfsmannafundum á yfirvinnutíma og bæta í staðin við starfsdegi þar sem slíkir 

fundir gætu verið haldnir. Það var ákveðið einnig að taka af starfsmönnum 

leikskólanna greidda yfirvinnu í hádegishléi sem starfsmenn fengu þar sem þeir 

vinna í hádegi og borða sinn hádegisverð með börnunum. Sú greiðsla var sett inn á 

sínum tíma til þess að auðvelda á að fá starfsmenn inn á leikskólana. Það hefur ekki 

verið tekin ákvörðun um fá og með hvaða dagsetningu þessu verður sagt upp, það 

hefur allavega ekki verið dagsett ennþá en þegar það verður gert þá verið að 

sjálfsögðu miðað við þann uppsagnarfrest sem viðkomandi samningur segir til um. 

Það er erfitt að fara þá leið að lækka laun almennt á starfsmenn með prósentu 

lækkun þar sem lang flestir starfsmenn eru ráðnir og fá greitt samkvæmt 

kjarasamningum og væri það brot á þeim. En vissulega væri möguleiki á því að fara 

út í slíkar aðgerðir hjá þeim starfsmönnum sem eru ekki ráðnir á launakjör 

samkvæmt kjarasamningum en það á við flesta þá starfsmenn sem eru ráðnir inn í 

stjórnendastöður. Það hefur þó ekki verið ákveðið að gera það enn sem komið er.  

Hefur komið til hópuppsagna?  

Nei. 

Ef það hefur komið til uppsagna hvaða leið var notuð? Er sama aðferð notuð 

þegar einstaklingi er sagt upp vs. hópuppsögn? 

Eru virkir trúnaðarmenn innan fyrirtækisins? Ef svo er, voru þeir hafði með í 

ráðum áður en uppsagnir fóru fram? 

Já en við vitum ekki hversu virkir þeir eru. Þeir eru sýnilegir innan leikskólanna en 

við vitum ekki hvort það eigi við aðrar deildir eða stofnanir. Það er ekki 

trúnaðarmaður til dæmis á skrifstofunni.  

Var leitað til stuðningsstofnana, félagasamtaka o.s.frv. til að fá stuðning og 

aðstoð fyrir starfsfólkið í kjölfarið? 

Nei það höldum við ekki, en það byggir auðvitað á því að störfin hér hafa verið 

stapíl og bankahrunið ekki beint haft áhrif á starfsmannarekstur hjá okkur.  

Hvað með starfsfólkið sem eftir er, hefur þeim verið veitt einhver aðstoð í 

kjölfar uppsagnana? 

Hefur fyrirtækið nýtt sér að einhverju leyti þær leiðir sem ríkisstjórn íslands 

gaf kost á varðandi breytt starfshlutfall, þ.e að starfsmaður færi í minna 

starfshlutfall hjá fyrirtækinu og fengi atvinnuleysisbætur á móti? 

Ef svo er hvernig hefur sú leið virkað fyrir fyrirtækið? Er sú leið til 

hagræðingar fyrir fyrirtækið? 

Veistu hvernig sú leið hefur virkað á starfsfólkið? Er það sátt með að fara þá 

leið? 

Varðandi niðurfellingu álagsgreiðslunar þá höfum við ekki haft vitneskju um að 

fólk hafi kvartað en við búumst nú við því að fólk sé óánægt með það enda er þetta 

töluverð kjaraskerðing fyrir einhverja. 

Hefur fyrirtækið farið þá leið að lækka laun starfsmanna eftir hrunið? Ef svo 

er, hvernig var það framkvæmt? 
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Hefur fyrirtækið farið þá leið að bæta við verkefnum á starfsfólk til að geta 

sagt upp til hagræðingar? Hefur fyrirtækið t.d farið út í verklagsbreytingar 

innan fyrirtækisins svo samnýta megi starfsfólkið frekar? 

Í þessu tilfelli þar sem aðstoðarmaður byggingafulltrúi hætti vegna tímabundins 

ráðningasamnings að þá var hans verkum sem ennþá voru til staðar sett aftur yfir á 

byggingarfulltrúa. Einnig hefur aðeins verið farið í einhverjar breytingar hjá 

starfsmönnum skrifstofu en engar meiriháttar skipulagnsbreytingar eða 

verklagsbreytingar hafa átt sér stað.  

Telur þú að það megi nýta sér þetta ástand kanski til frekari hagræðingar í 

launakostnaði? Getur verið að fyrirtækið geti verið að hagnast á ástandinu að 

því leitinu til að nú er leitað allra leiða til hagræðingar og sparnaðar? 

Auðvitað væri hægt að minnka kostaðinn sem slíkan enda hafa laun hækkað hratt á 

stuttum tíma. En það hefur ekki verið hugað að þessu markvisst. En það gæti komið 

til þess að við þurfum að fara í slíkar aðgerðir.  Við höfum verið mjög heppin með 

starfsfólkið okkar og engin sem við vitum til hafi ekki staðið sig þannig í vinnu að 

það þyki vera gott tækifæri til að losa sig við einhvern. Við teljum að ef slíkt hefði 

komið upp eða kæmi upp þá gæti það orðið erfitt fyrir sveitarfélagið að mörgu leyti. 

Almenningur hefur almennt séð minni samúð með stjórnsýslunni þegar kemur að 

hagræðingu eða niðurskurði í samanburði við fyrirtæki. Starfsmenn virðast hafa 

meiri skilning á því að til samdráttar þarf að koma þegar um fyrirtæki er að ræða, 

hvað þá ef litið er til lítilla fyrirtækja sem þurfa kanski að segja fólki upp. Það eru 

aðrar kröfur gerðar til opinberar stjórnsýslu þegar kemur að þessum málaflokki.  

Hafið þið uppgvötað nýja hæfileika eða kunnáttu hjá starfsmönnum sem þið 

vissuð ekki um fyrir þar sem ekki var verið að beina sjónum að því fyrir 

hrunið? 

Hvernig hefur gengið að hafa samband við stuðningsstofnanir eins og 

vinnumálastofnun til að leita leiða sem koma sér vel fyrir starfsmanninn og 

fyrirtækið? 

Hefur fyrirtækið leitað til annarra stuðningsstofnana þegar kemur að 

starfsmannamálum eftir að hrunið átti sér stað? 

Hafið þið einhverntíma upplifað svona ástand eins og hefur verið í 

efnahagsmálum síðan þið hófuð vinnu? 

Kröfur á sveitarfélagið eru alltaf að aukast, það er bara eðlileg þróun. Efnahagur 

sveitarfélagsins hefur kanski verið svipaður og verri áður. Enn sem komið erum við 

ekki farin að finna fyrir einhverju sem hefur ekki komið upp áður í rekstri 

sveitarfélagsins. Lánamarkaður er þó alveg stein dauður og að því leitinu til eru 

breytingar. Aðgangur að fjármagni er lítill sem engin eins og staðan er í dag. Það 

var stefna sveitarfélagsins að lágmarka framkvæmdir á meðan þenslan á svæðinu 

vegna stórframkvæmda virkjunar og álvers var í hámarki. Það er jákvætt ef litið er 

til þess að skuldastaða sveitarfélagsins gæti hafa verið miklu verri. Það sem er 

neikvætt er að það þarf að fara í heilmiklar framkvæmdir vegna þenslunar t.d 

gatnagerðaframvæmdir, uppbygging skólanna og margt fleira og það fæst ekki 

fjármagn til þess að fara í þessar framkvæmdir nema að mjög takmörkuðu leiti. Að 

því leitinu er það neikvætt að hafa ekki farið í frekari framkvæmdir fyrr.  
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Viðtal tekið við Tryggva Karlesson, útibússtjóri Landsbanka Íslands á Egilsstöðum, 

7. apríl 2009 

Hverskonar starfsemi fer fram í fyrirtækinu? 

Viðskipta og fjárfestingabankastarfsemi. Níu útibú eru á Austurlandi.  Vopnafjörður 

og Seyðisfjörður er að hluta til stjórnað frá útbúinu á Egilsstöðum. 

Hversu margir starfsmenn eru á launaskrá? Heilsdags og hlutastörf? 

Samtals stöðugildi á Austurlandi eru rúmlega 30.  Heildagsstörf 27 í 100%  og 6 í 

50% starfi. 

Hvaða stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? Hversu lengi hefur þú unnið í 

þessum geira? 

Útibússtjóri á einstaklingssviði á Egilsstöðum.  Búinn að vinna við þetta í 41 ár.  

Nánast allan tíma hjá LÍ. 

Hver sér um val og ráðningu á nýjum starfsmönnum? 

Tryggvi og Arnar Páll, útibússtjóri á fyrirtækjasviði sjá um ráðningar í útibúið á 

Egilsstöðum og útibússtjórar í hverju útibúi fyrir sig. 

Eftir hvaða kjarasamningum eru laun reiknuð út frá? 

Kjarasamningar SSF 

Er til starfsmannastefna innan fyrirtækisins? En starfsmannahandbók? 

Já, það er starfsmannastefna og til er starfsmannahandbók og starfsmönnum er vísað 

inn á innra net bankans þar sem hægt er að finna allar upplýsingar sem starfsmaður 

þarf að hafa aðgengi að.  Nýliðakynningar eru haldnar í Reykjavík og þangað eru 

nýjir starfsmenn sendir.  Sér fræðsludeild er innan Landsbankans og mjög gott að 

senda fólk til að fræðast, alltaf í gangi einhver námskeið og auðvelt að setja upp 

námskeið sem henta starfsmönnum, þegar þörfin er ljós og nægilega margir sem 

þurfa á því að halda.  Þetta fer eftir því hvernig starf er um að ræða, í sumum 

tilfellum er starfsmaður einfaldlega sendur suður í tiltekna deild eða svið sem hentar 

mjög vel og fer þangað í nokkurs konar þjálfun eða kynningu.  Kennsla fer líka 

fram inn í útibúinu, þetta fer mikið eftir því hvaða grunn fólk hefur. 

Getur þú útskýrt ráðningaferlið sem á sér stað þegar nýr starfsamaður er 

ráðin, allt frá því að starfsmanninn vantar (staðan er auglýst) og þar til að 

starfsamaðurinn lýkur störfum? Þ.e er til niðurskrifað ráðningarferli? 

Meðalstarfsaldur í Landsbankanum 15 ár.  Í uppganginum var að vísu mikið ráðið í 

tæknideildir og verðbréfadeildir og margt af því fólki staldraði stutt við, en í 

heildina þá er starfsmannavelta ekki mikil hjá bankanum.  Í grófum dráttum þá er 

auglýst í opinberum blöðum, en ekki er alltaf auglýst, oft er litið nær, vitað hver er 

að mennta sig, hverjir eru að líta í kringum sig, haft samband við viðkomandi.  

Einnig hafa dottið inn umsóknir um starf sem bíða inni og litið er á þær, sjá hvort að 

þar séu einhverjir efnilegir.  Þegar umsóknir eru komnar inn á borð þá eru 

viðkomandi kallaðir er viðtal, fyrir yfir starfið, launakjör og slíkt.  Dagsetning 

ákveðin, starfsmaður hefur störf, kynning fer fram og fræðsla hefst.  Uppsögn fer 

síðan eftir ákvæðum í kjarasamningum, fyrir báða aðila, allur gangur á því hvort að 

uppsagnarfrestur er unninn eða ekki, allt eftir samkomulagi, reynt að koma á móts 

við óskir starfsmanna en fyrirtækið hefur líka sinn rétt .  Sem dæmi, nýhættir tveir 
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starfsmenn, með mjög stuttum fyrirvara, tímasetning var góð, hentaði bæði 

starfsmanni og útibúinu vel.  Ekki verður ráðið í annað starfið aftur. 

Hefur orðið breyting á þessu þremur þáttum þ.e starfsmannastefnu, 

starfsmannahandbók og ráðningarferli eftir hrunið í október? Ef svo er hafa 

slíkar breytingar verið kynntar starfsmönnum sem eftir eru? 

Nei, þetta hefur ekki breyst, var í föstum skorðum fyrir hrun, eins eftir þann tíma 

líka. 

Eru starfsmannafundir haldnir í fyrirtækinu? Hversu reglulega eru þeir? 

Já, þeir eru óreglulega reglulegir.  Eru nánast á hverjum degi, ef svo má segja, reynt 

að halda þá vikulega þó svo að það eigi til að riðast til eins og gengur og gerist en 

starfsfólk er mjög meðvitað um það að nauðsynlegt er að halda svona fundi þannig 

að þannig er þetta er í góðum gír.  Starfsmenn hvattir til að eiga frumkvæði að 

slíkum fundum.  Mjög oft þarf að kynna nýjar vörur og er fyrir yfir þau mál á svona 

fundum og með því vísað inn á innranetið en þar er allt að finna sem snýr að starfi 

starfsmannsins, nokkuð í þeirra höndum hversu vel það nýtir sér það. 

Höfðu stjórnendur fyrirtækisins hafið aðgerðir til hagræðingar í 

starfsmannamálum og launakostnaði áður en hrunið skall á í október? 

Nei, það kom ekki til þess.  Má segja að uppgangurinn og ráðningar fóru í takt, 

þegar Kárahnjúkar voru búnir þá var svo heppilegt að starfsfólkið sem fór, var ráðið 

í upphafi vitandi að það var ekki til frambúðar, fékk önnur störf innan bankans, og 

var þetta því samdráttur án uppsagna.   

Ef svo er, á hvaða tímapunkti gerðist það? Og af hverju fór fyrirtækið að huga 

þeim málum? Hvaða faktorar voru það sem ýttu við stjórnendum? Gengið, 

verðbólga etc. 

Höfðu breytingar á lögum sem varðaði þann kost að starfsmönnum væri sagt 

upp hlutfallslega og atvinnuleysisbætur kæmu á móti eitthvað að segja? Hefur 

fyrirtækið nýtt sér þau úrræði sem sú lagabreyting býður upp á? 

Nei, þetta kom ekki til, mörg ár síðan að sagt var upp fólki úr 100% starfi í 

hlutastarf.  Það eru um það bil fjögur ár síðan. 

Hefur verið aukning á því að starfsmenn biðji um starfsmannaviðtöl eftir 

hrunið?  

Finnur þú fyrir breytingu á starfsfólki eftir hrunið? Er viðhorf þeirra til 

starfsins öðruvísi? 

Starfsöryggi er minna, heldur betur um starfið sitt.  Þetta er þéttur hópur, talar 

saman.  Hætta er fyrir hendi að breytingar verði á starfi þeirra þegar það verður 

óöruggt og einnig þegar mikil reiði grípur um sig eins og gerðist hjá starfsmönnum 

gagnvart yfirstjórn bankans.   Mikið áreiti var í gangi og mjög erfiður tími hjá 

starfsfólki bankanna.  Það er að takast á við eigin vonbrigði, fjárhagslegt tjón og 

reiði og á sama tíma þarf að takast á við viðskiptavini sem eru að glíma við mjög 

erfið mál, tjón og erfiðleika líka, er jafnvel reytt út í bankastarfsmanninn og allt 

þetta þarf hann að takast á við.  Mjög erfitt.  Starfsfólk hefur fengið allan þann 

stuðning sem völ var á, sálfræðingar og prestar komu að og allir eiga rétt á því að 

leita sér allar þeirrar aðstoðar sem hugsast getur. 

Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til vinnu frá því eftir bankarhrunið í 

október? 
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Fyrir hrun, til að mynda þegar Kárahnjúkar fóru í gang, þá voru þau mjög heppin, 

ekki um marga að velja en lukkan var þeirra megin.  Ekki fleiri umsóknir hafa 

komið inn til bankans þrátt fyrir atvinnuleyfis og telur Tryggvi það vera að hluta til 

vegna þess að fólk gefur sér það að það sé samdráttur í bankanum og það þýði nú 

lítið að sækja um störf þar, eins og málum er háttað núna. 

Hefur orðið breyting á því ferli frá því fyrir bankahrun? Þ.e er 

auðveldara/erfiðara að fá fólk til vinnu? 

Leitar fyrirtækið eftir aðstoð þegar ráðningar eiga sér stað s.s 

ráðningarskrifstofur? 

Starfsmaður innanhúss sem starfar hjá starfsmannahaldi, útbýr auglýsingar og notast 

er við miðla á svæðinu eingöngu, einstaka sinnum á innra netinu. 

Hefur fyrirtækið þurft að segja upp fólki eftir hrunið? 

Nei, ekki ráðið í eitt starfs sem varð laust, og því ekki sagt upp. 

Hefur komið til hópuppsagna?  

Nei. 

Ef það hefur komið til uppsagna hvaða leið var notuð? Er sama aðferð notuð 

þegar einstaklingi er sagt upp vs. hópuppsögn? 

Engar uppsagnir á fólki í mörg herrans ár... því á þetta ekki við. 

Eru virkir trúnaðarmenn innan fyrirtækisins? Ef svo er, voru þeir hafði með í 

ráðum áður en uppsagnir fóru fram? 

Já, það eru trúnaðarmenn. 

Var leitað til stuðningsstofnana, félagasamtaka o.s.frv. til að fá stuðning og 

aðstoð fyrir starfsfólkið í kjölfarið? 

Áður svarað. 

Hvað með starfsfólkið sem eftir er, hefur þeim verið veitt einhver aðstoð í 

kjölfar uppsagnana? 

Á ekki við. 

Hefur fyrirtækið nýtt sér að einhverju leyti þær leiðir sem ríkisstjórn íslands 

gaf kost á varðandi breytt starfshlutfall, þ.e að starfsmaður færi í minna 

starfshlutfall hjá fyrirtækinu og fengi atvinnuleysisbætur á móti? 

Nei. 

Ef svo er hvernig hefur sú leið virkað fyrir fyrirtækið? Er sú leið til 

hagræðingar fyrir fyrirtækið? 

Veistu hvernig sú leið hefur virkað á starfsfólkið? Er það sátt með að fara þá 

leið? 

Hefur fyrirtækið farið þá leið að lækka laun starfsmanna eftir hrunið? Ef svo 

er, hvernig var það framkvæmt? 

Já, það voru lækkuð laun á hæst launuðustu störfin, tekin ein tala og viðmiðið tekið 

þar.   



Viðskipta- og raunvísindadeild  Bankahrun og uppsagnir starfsfólks 
Viðskiptaskor  á Austurlandi         

   

 135 

Hefur fyrirtækið farið þá leið að bæta við verkefnum á starfsfólk til að geta 

sagt upp til hagræðingar? Hefur fyrirtækið t.d farið út í verklagsbreytingar 

innan fyrirtækisins svo samnýta megi starfsfólkið frekar? 

Það er þéttur hópur sem getur mikið unnið fyrir hvort annað, allir hafa þurft að geta 

gert allt í gegnum tíðina, hár starfsaldur er og kunnátta er mikil innan útibússins.   

Telur þú að það megi nýta sér þetta ástand kanski til frekari hagræðingar í 

launakostnaði? Getur verið að fyrirtækið geti verið að hagnast á ástandinu að 

því leitinu til að nú er leitað allra leiða til hagræðingar og sparnaðar? 

Hafið þið uppgvötað nýja hæfileika eða kunnáttu hjá starfsmönnum sem þið 

vissuð ekki um fyrir þar sem ekki var verið að beina sjónum að því fyrir 

hrunið? 

Hvernig hefur gengið að hafa samband við stuðningsstofnanir eins og 

vinnumálastofnun til að leita leiða sem koma sér vel fyrir starfsmanninn og 

fyrirtækið? 

Hefur fyrirtækið leitað til annarra stuðningsstofnana þegar kemur að 

starfsmannamálum eftir að hrunið átti sér stað? 

Nei, prestar komu af fyrra bragði til bankans og buðu fram aðstoð sína.  Annar 

stuðningur kom frá höfuðstöðvum.  Öll samskipti voru góð. 
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Viðtal tekið við Unnar H. Elísson Framkvæmdastjóra Myllunar ehf., 1. apríl 2009.  

Hverskonar starfsemi fer fram í fyrirtækinu? 

Jarðvinnuverktakafyrirtæki og rekur samhliða vélsmiðju. 

Hversu margir starfsmenn eru á launaskrá? Heilsdags og hlutastörf? 

Núna eru 35 starfsmenn,  ekki allir í 100 % vinnu, misjafnt eftir mánuðum.. hvert 

álagið er. 

Hvaða stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? Hversu lengi hefur þú unnið í 

þessum geira? 

Unnar er framkvæmdastjóri Myllunnar 

Hver sér um val og ráðningu á nýjum starfsmönnum? 

Unnar er stofnandi og einn af eigendum fyrirtækisins.  Myllan var stofnuð, 1986 og 

rak Unnar líka vélaleigu.  Sameining varð 1994 og ft. er búið að starfa síðan þá.  

Unnar hefur reynt ýmislegt og lent í kreppu áður, segist hafa upplifað þrjú góðæri 

og þetta sé þá þriðja niðursveiflan, eða kreppan sem hann hafi farið í gegnum í 

sínum rekstri og byrjaði 76.  Þessar kreppur hafa komið á 10 ára tímabili en þetta er 

dýpsta lægðin og mjög kröpp.  Eftirspurnin jókst mjög hratt frá árinu 2003, 

afskaplega mikið að gera til 2006, 2007, en svo varð dýfan líka svakaleg... en þetta 

var allt í kjölfarið á einum af stærstu verkefnum sem farið hefur verið í á Íslandi, 

hvað þá Austurlandi sem er ekki fjölmennt.  Menn voru meðvitaðir og stækkuðu 

húsnæðið í uppsveiflunni, eins meðvitaðir um að dýfa kæmi en það sem kom mest á 

óvart var að bankahrunið varð og það gerði allt verulega erfiðara. 

Unnar og verkstjórinn sér um ráðningar.  Heiðar sér mikið um starfsmannamálin. 

Eftir hvaða kjarasamningum eru laun reiknuð út frá? 

Fer eftir einstaklingnum, er farið bæði eftir kjarasamningum og einnig utan þeirra.  

Er til starfsmannastefna innan fyrirtækisins? En starfsmannahandbók? 

Já og líka starfsmannahandbók 

Getur þú útskýrt ráðningaferlið sem á sér stað þegar nýr starfsamaður er 

ráðin, allt frá því að starfsmanninn vantar (staðan er auglýst) og þar til að 

starfsamaðurinn lýkur störfum? Þ.e er til niðurskrifað ráðningarferli? 

Grunnurinn, fyrir hrun var mjög erfitt að ráða fólk.  Frá miðju ári 2008 var orðið 

auðveldara að ráða fólk.  Að ráða fólk, fyrir hrun þá var auglýst eftir starfskrafti í 

gegnum atvinnuvinnumiðlun, þá var farið í gegnum umsóknir, þeir sem efnilegastir 

voru kalliðir í viðtal.  Í þeim voru teknar niður grunnupplýsingar um viðkomandi og 

fleira sem máli skiptir.  Ef ráða átti erlenda starfskrafta þá var mest notast við þá 

leið að maður þekkir mann en einnig var notast við starfsmannamiðlun.. ekki mikið 

notað en samt eitthvað.  Borgað fyrir hvern menn sem ft. réð. 

Hefur orðið breyting á þessu þremur þáttum þ.e starfsmannastefnu, 

starfsmannahandbók og ráðningarferli eftir hrunið í október? Ef svo er hafa 

slíkar breytingar verið kynntar starfsmönnum sem eftir eru? 

Starfsmannahandbókin hefur ekkert breyst.  Eftir bankahurn ekkert verið ráðið fyrr 

en núna, aðeins að fara af stað.  Mikið auðveldara að ráða fólk, miklu meira að góðu 

fólki í boði.  Starfsfólk í fyrravor, réð fólk sem þekkti ekki nægilega til, vinur mælir 
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með vini, reynist síðan ekki vera það sem lofað var... alltaf er hringt eftir 

meðmælum, til að komast hjá því að ráða inn fólk sem ekki stendur síðan undir 

væntingum.  Starfsemi ft er þannig að vinnan er ekki fyrir alla, sérhæfð störf.  

Vaktavinna til að mynda eru ekki fyrir alla. 

Eru starfsmannafundir haldnir í fyrirtækinu? Hversu reglulega eru þeir? 

Já, en eru ekki reglulegir... ef eitthvað þarf að ræða þá eru þeir haldnir... þrír til 

fjórir á ári... nýlega er búið að halda starfsmannafund þar sem kynnt voru þau 

verkefni sem eru framundan.  Ástæðan fyrir því að ekki hafa verið haldnir fleiri 

starfsmannafundir en raun ber vitni er að yfir sumartímann er mjög erfitt að ná öllu 

starfsfólki saman, fólk er út um allt.  Menn hittast aldrei allir í einu. 

Höfðu stjórnendur fyrirtækisins hafið aðgerðir til hagræðingar í 

starfsmannamálum og launakostnaði áður en hrunið skall á í október? 

Ráðið var miklu fleira fólk á síðasta ári... fór yfir 70, verkefnastaðan var mjög góð, 

mikið af tímabundnum ráðningum.  Alltaf verið mikið um slíkt en aldrei eins og á 

síðasta ári.  Alltaf orðið að segja upp fólki á haustin.  Ekki lykilstarfsmenn.....  til að 

halda þeim þá var gripið til þess ráðs að minnka starfshlutfall þeirra.  Tók gildi 23. 

Desember, 19 manns af 35 sett niður í starfshlutfalli.  Myllan fór þá leið til að halda 

lykilstarfsmönnum.  Ef þessi leið hefði ekki verið í boði, þá hefði þurft að segja upp 

6 til 7 manns en til þess kom ekki. 

Gera þurfti þetta fyrir áramót og ekki voru nein vandamál, stjórnendur kynntu sér 

þetta vel.  Haldinn var starfsmannafundur og fólk tók vel í þetta, skilningur mikill 

hjá því. 

Ef svo er, á hvaða tímapunkti gerðist það? Og af hverju fór fyrirtækið að huga 

þeim málum? Hvaða faktorar voru það sem ýttu við stjórnendum? Gengið, 

verðbólga etc. 

 

Höfðu breytingar á lögum sem varðaði þann kost að starfsmönnum væri sagt 

upp hlutfallslega og atvinnuleysisbætur kæmu á móti eitthvað að segja? Hefur 

fyrirtækið nýtt sér þau úrræði sem sú lagabreyting býður upp á? 

Já, sjá svar annars staðar 

Hefur verið aukning á því að starfsmenn biðji um starfsmannaviðtöl eftir 

hrunið?  

Nei, ekki kannast þeir við það. 

Finnur þú fyrir breytingu á starfsfólki eftir hrunið? Er viðhorf þeirra til 

starfsins öðruvísi? 

Hræðsla í fólki.  Þegar Malarvinnslan fór undir.  Ákveðin taugaveiklun var í gangi.  

Búið var að stimpla Mylluna undir líka og starfsfólk upplifði öryggisleysi.  Það 

frétti hvernig hlutirnir þróuðust hjá Malarvinnslunni og hvernig staðið var að 

uppsögnum hjá Malarvinnslunni og jafnvel þannig að það var síðast að frétta af því.  

Þetta vissi starfsfólk Myllunnar og varð til þess að það jafnvel bjóst við því að það 

yrði svipað hjá því, ekkert vitað fyrr en það hefur gerst.  Afneitun líka í gangi... 

menn vilja ekki trúa því að þetta verði.... sem sagt, algjört öryggisleysi. Tímasetning 

hefur líka að segja... flestir inn í húsi, ekki verkefni úti... 
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Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til vinnu frá því eftir bankarhrunið í 

október? 

Fyrir hrunið var erfitt að finna hæft fólk, besta fólkið var í góðri vinnu. 

Núna gengur vel að fá fólk í vinnu.  Fólk metur vinnuna sína betur, aðeins 

merkjanlegt að það leggur sig meira fram.... það er að vísu bæði og.....  

Hefur orðið breyting á því ferli frá því fyrir bankahrun? Þ.e er 

auðveldara/erfiðara að fá fólk til vinnu? 

Auðveldar að finna fólk... eftir hrun, en ekki svo mikið ráðið fyrr en nú nýverið. 

Leitar fyrirtækið eftir aðstoð þegar ráðningar eiga sér stað s.s 

ráðningarskrifstofur? 

Nei, ekki nema til að finna starfsfólk. 

Hefur fyrirtækið þurft að segja upp fólki eftir hrunið? 

Ekki mikið um uppsagnir vegna þess að um tímabundnar ráðningar var að ræða hjá 

fjölda manns. 

Hefur komið til hópuppsagna?  

Nei. 

Ef það hefur komið til uppsagna hvaða leið var notuð? Er sama aðferð notuð 

þegar einstaklingi er sagt upp vs. hópuppsögn? 

Eru virkir trúnaðarmenn innan fyrirtækisins? Ef svo er, voru þeir hafði með í 

ráðum áður en uppsagnir fóru fram? 

Tveir trúnaðarmenn er hjá ft.  Þeir voru með í ráðum í ferliinu. Aðgerðir við að 

minnka starfshlutfalls. 

Var leitað til stuðningsstofnana, félagasamtaka o.s.frv. til að fá stuðning og 

aðstoð fyrir starfsfólkið í kjölfarið? 

Ekki verið leitað til þessara stofnana, en látið vita.  Nauðsynlegt að rifja upp 

reglurnar... slys var á síðasta ári, ef ekki er búið að sækja námskeið þá verða menn 

hræddir og þora ekki að gera neitt...hræddir við að gera mistök  

Hvað með starfsfólkið sem eftir er, hefur þeim verið veitt einhver aðstoð í 

kjölfar uppsagnana? 

Ekki utanaðkomandi. 

Hefur fyrirtækið nýtt sér að einhverju leyti þær leiðir sem ríkisstjórn íslands 

gaf kost á varðandi breytt starfshlutfall, þ.e að starfsmaður færi í minna 

starfshlutfall hjá fyrirtækinu og fengi atvinnuleysisbætur á móti? 

Gengið mjög vel.  Skipti ft. mjög miklu máli... annars hefði þurft að segja upp 

starfsfólki sem búið var að vinna fyrir fyrirtækið í 10 til 20 ár.  Ekki hefur verið 

gripið til þess ráðs að lækka laun starfsmanna.  

Ef svo er hvernig hefur sú leið virkað fyrir fyrirtækið? Er sú leið til 

hagræðingar fyrir fyrirtækið? 

Hefur fyrirtækið farið þá leið að bæta við verkefnum á starfsfólk til að geta 

sagt upp til hagræðingar? Hefur fyrirtækið t.d farið út í verklagsbreytingar 

innan fyrirtækisins svo samnýta megi starfsfólkið frekar? 
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Nei.... ekki mikið um hagræðingu.  Launafl... Myllan er búin að vera að leigja 

mannskap frá því að það ft var stofnað... síðan varð þróunin sú að þeir fóru sjálfir að 

sjá um ráðningar... tveir menn hafa farið frá Myllunni yfir til Launafls.. en þar er 

líka uppsagnir í gangi og fækkun starfsmanna, fækkun á gólfi hjá Alcoa.  Alltaf 

vitað að þetta væri tímabundið. 

Veistu hvernig sú leið hefur virkað á starfsfólkið? Er það sátt með að fara þá 

leið? 

Hefur fyrirtækið farið þá leið að lækka laun starfsmanna eftir hrunið? Ef svo 

er, hvernig var það framkvæmt? 

Telur þú að það megi nýta sér þetta ástand kanski til frekari hagræðingar í 

launakostnaði? Getur verið að fyrirtækið geti verið að hagnast á ástandinu að 

því leitinu til að nú er leitað allra leiða til hagræðingar og sparnaðar? 

Engum starfsmanni hefur verið sagt upp, tækifæri notað til að “taka til”.  Ekkert 

slíkt í gangi.  Sagði upp mönnum sem búnir voru að vinna í langann tíma, var boðið 

að fara aftur í vor... sagt upp vitandi það.  Vildi ekki færa sig til í starfi, frá því að 

vera úti og fara inn á verkstæði. 

Hafið þið uppgvötað nýja hæfileika eða kunnáttu hjá starfsmönnum sem þið 

vissuð ekki um fyrir þar sem ekki var verið að beina sjónum að því fyrir 

hrunið? 

Nei.....  

Hvernig hefur gengið að hafa samband við stuðningsstofnanir eins og 

vinnumálastofnun til að leita leiða sem koma sér vel fyrir starfsmanninn og 

fyrirtækið? 

Hissa á því að ekki var ráðið fólk inn til vinnumálastofnunar til að anna aukinni 

eftirspurn eftir þjónustunni... til að takast á við þetta gríðarlega stóra verkefni. 

Hefur fyrirtækið leitað til annarra stuðningsstofnana þegar kemur að 

starfsmannamálum eftir að hrunið átti sér stað? 
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Viðtal tekið við Vilhjálm G. Pálsson, útibússtjóri Sparisjóðs Norðfjarðar, 3. apríl 

2009 

Hverskonar starfsemi fer fram í fyrirtækinu? 

Hefðbundin bankastarfsemi.  Viðskiptabankaþjónusta, fyrir einstl. Og fyrirtæki.  

Hefðbundin grunnbankaþjónusta.  Staðstetning, Neskaupsstaður og Reyðarfjörður. 

Hvaða stöðu gegnir þú innan fyrirtækisins? Hversu lengi hefur þú unnið í 

þessum geira? 

Ég er sparisjóðsstjóri og unnið við það í 11 ár.   Þar af fjögur og hálft ár sem 

sparisjóðsstjóri, var þar áður viðskiptastjóri.. áður hjá hinum ýmsu sparisjóðum og 

einnig hjá Alþýðubankanum í fjögur ár.  Samtals hef ég starfað yfir 20 ár í banka. 

Hver sér um val og ráðningu á nýjum starfsmönnum? 

Ég sé um þau mál. 

Er til starfsmannastefna innan fyrirtækisins? En starfsmannahandbók? 

Það er ekki nein sérstök handbók, en á netinu eru reglur um þessi mál, inn á innra 

netinu fyrir sparisjóðina í heild, reglur og slíkt.  Viðkvæmar upplýsingar er að finna 

í kerfum sjóðsins og eru reglur um það hvernig þær beri að umgangast.  Einnig 

siðareglur. 

Getur þú útskýrt ráðningaferlið sem á sér stað þegar nýr starfsamaður er 

ráðin, allt frá því að starfsmanninn vantar (staðan er auglýst) og þar til að 

starfsamaðurinn lýkur störfum? Þ.e er til niðurskrifað ráðningarferli? 

Annað hvort auglýsir útibúið eftir umsóknum eða farið í eldri umsóknir sem liggja 

fyrir, djúpt er farið í allar upplýsingar um starfsmanninn, hann síðan tekinn í viðtal 

og ef ráðinn þá er hann sendur á námskeið, nýliðanámskeið, það er öflugt batterí 

fyrir sunnan sem kemur sér vel fyrir nýja starfsmenn og gamla, líka hægt að taka í 

gegnum fjarfundarbúnað.  Við erum með slíkan tæknibúnað hjá sér sem gerir þeim 

þetta kleift, þ.e. að fylgjast með námskeiðum og fundum sem fara fram í 

fræðslumiðstöðinni í Reykjavík.  Sex aðilar geta tengst inn í fræðslumiðstöðina og 

reglulega eru sett upp námskeið fyrir starfsfólk þegar kynna þarf nýja hluti, t.d. fyrir 

helminr starfsfólksins í einu og þá oft á morgnanna.  Þetta fylgir starfsmanninum í 

gengum hans vinnu, til að viðhalda hans þekkingu sem nauðsynleg er í starfi 

bankamanns.  Einnig koma austur aðilar til að halda námskeið, frá 

upplýsingafyrirtækjum sem Sparisjóðirnir eiga.  Starfsmaðurinn á alltaf að vera að 

læra og fylgjast með. 

Þegar starfsmaður lýkur störfum? 

Frá því að ég byrjaði hefur ekki verið sagt upp einum einasta starfsmanni.  Þegar ég 

byrjaði þá voru hér 11 starfsmenn.  Síðan með meiri tækni við afgreiðsluna, fólk gat 

borgað sjálft í gegnum heimabanka, til er greiðsluþjónusta sem sér um að borgar 

reikninga fyrir fólk, í stað þess að standa í biðröðum til að bíða eftir gjaldkera, þá 

þurfti að hafa þrjá gjaldkera, mun meiri bakvinnslu, þannig að staðan í dag er 

þannig að nú starfa hér sjö.  Gripið hefur verið til þess að ráða ekki í staðinn fyrir 

það fólk sem hættir.  Þegar fólk hættir þá er það leyst út með gjöfum og kveðjuhófi, 

oft starfsmenn sem búnir eru að vinna við sjóðinn í mörg ár. 
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Hefur orðið breyting á þessu þremur þáttum þ.e starfsmannastefnu, 

starfsmannahandbók og ráðningarferli eftir hrunið í október? Ef svo er hafa 

slíkar breytingar verið kynntar starfsmönnum sem eftir eru?  

Nei ekki beint en við þurftum samt að grípa til aðhaldsaðgerða, starfsmannafundur 

var haldinn í haust, greint var frá stöðunni og lögðum til að það yrði gerður 

samningur við alla starfsmenn.  Það var nú reyndar kjarasamnings launahækkun í 

haust sem átti að taka gildi og tók gildi 1. janúar og það fengu allir þá hækkun, föst 

krónutala, 20 þús. á mánuði.  svolítið meira fyrir þá sem voru með hærri laun, 400 

til 450 þús., nema sparisjóðsstjóri og skrifstofustjóri. Gerður var samningur um 15% 

skerðingu launa frá 1. Janúar.  það skrifuðu allir undir þetta, tók gildi fyrir þá sem 

ekki þurftu að taka skerðingu á starfshlutfalli en það voru þrír starfsmenn sem 

þurftu að þola skerðingu á starfshlutfalli.  Hlutfallið sem þeir starfsmenn misstu, 

sóttu þeir til atvinnuleysissjóðs og var þetta gert með hliðsjón af breytingu sem gerð 

var á lögum um atvinnuleysistryggingar.  Þetta var nýtt fyrir þrjá starfsmenn.  

Hlutfall starfsmanna í 63% starfshlutfall. Vinnutími þessa fólks er á álagstímum, 

mánaðarmót og 15 hv. mán.  Þetta var sem sagt lausnin, þetta þýddi það að þeir sem 

voru á lægstu laununum, nettó skerðingin hjá þeim var svona í kringum 7 til 8 

prósent.   Skerðing lægstu lán. 7-8 % 15 % hjá sparisj.sjtóra og skrifstofustj. Í 

kringum 10% hjá millistjórnendum.    

Eru starfsmannafundir haldnir í fyrirtækinu? Hversu reglulega eru þeir? 

Nei, það er bara eftir hendinni, reglulega á kaffistofunni en aðeins þegar eitthvað 

sérstakt er.   

Sp. Upplýsingar til starfsmanna, eru töflu, innra netið, eitthvað slíkt?  

Tölvupóstkerfi, skilaboðakerfi. 

Já, það er mest notaður tölvupósturinn... ekkert sérstakt upp á töflu.... komum frekar 

saman... 10 mín. Fyrst á morgnanna,  og jafnvel áður en farið er heim á kvöldin. 

Útibúin saman... reglulega saman... ekki verið dugleg við það.... helst ef námskeið 

eru í gangi... starfsmannafélagið einu sinni á ári með uppákomu, þar sem allir 

starfsmenn koma saman. 

Höfðu stjórnendur fyrirtækisins hafið aðgerðir til hagræðingar í 

starfsmannamálum og launakostnaði áður en hrunið skall á í október? 

Afleiðingar af bankahrunið, litlar hugleiðingar... eitthvað hugleitt með Reyðarfjörð, 

misstu póstinn út úr afgreiðslunni, fjórir starfsmenn þar.  Minnkuðu starfshlutfallið, 

þar var starfshlutfallið minnkað, en í kjölfarið... þetta var gert án þess að til 

uppsagna þyrfti að koma. 

Sp.. var gripið til tækifærisins eftir hrunið að gera það sem var jafnvel erfiðara fyrir, 

eins og þetta með að minnka starfshlutfall starfsmanna á Reyðarfirði 

Þetta var nauðsynleg aðgerð eftir að pósturinn fór.... má segja að aðstæður knýja 

fram aðgerðir. 

Pósturinn fór út árið áður... 

Ef svo er, á hvaða tímapunkti gerðist það? Og af hverju fór fyrirtækið að huga 

þeim málum? Hvaða faktorar voru það sem ýttu við stjórnendum? Gengið, 

verðbólga etc. 

Passað upp á að hafa jafnvægi á innlánum og skuldum í erlendum gjaldmiðli, og 

líka hvað varðar verðbréfareiknings skuldirnar... eignir bankans verða það háar að 
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það verður fólki ofviða að borga af, auðvitað hefur það áhrif.  Bankinn þarf að 

standa skil af innlánum 100% og svo er það hin hliðin, útlánin... þetta þarf að vera í 

jafnvægi.  Þetta hefur ekki beint áhrif, en á reksturinn hefur þetta áhrif. 

Höfðu breytingar á lögum sem varðaði þann kost að starfsmönnum væri sagt 

upp hlutfallslega og atvinnuleysisbætur kæmu á móti eitthvað að segja? Hefur 

fyrirtækið nýtt sér þau úrræði sem sú lagabreyting býður upp á? 

Fyrirtækið hefur nýtt sér þetta.  Framkvæmdin sjálf... leitum ekkert til 

vinnumálastofnunnar... kynntu sér þetta vel á starfsmannafundi, leyfði fólki að 

hugsa málið vel.... innan sparisjóðsins var tekið þátt í þessu.... sjokk að þurfa að 

leita eftir atvinnuleysisbóta... engin vandræði í kjölfarið.  Það var fyrst kannað vel 

hvort að þetta myndi ekki ganga alveg upp.  Breytingar á ráðningasamningi var 

gerður.... þ.e. starfshlutfall....  og lækkun launa.. nýr ráðningasamningur. Samt með 

fyrirvara um að þetta gæti verið tekið til baka ef hagur Sparisjóðsins breytist 

verulega til batnaðar.  Tjón varð og viðbrögð í kjölfarið á því.  Sækja um 

fjárframlag til sveitafélags og ríkis.... rekstraráætlun gerð og launabreytingar gerðar. 

Hefur verið aukning á því að starfsmenn biðji um starfsmannaviðtöl eftir 

hrunið?  

Nei... ekki maður á mann, bara eins og áður, eins og áður hefur komið fram. 

Finnur þú fyrir breytingu á starfsfólki eftir hrunið? Er viðhorf þeirra til 

starfsins öðruvísi? 

.Upplýsingarflæði reynt að vera í hámarki... til að eyða allri óvissu.  Viðhorf fólks 

hefur ekki breyst til starfsins. 

Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til vinnu frá því eftir bankarhrunið í 

október? 

Það hefur gengið mjög vel.  Voru ekki að ráða þegar mesta þennslan var. 

Hefur orðið breyting á því ferli frá því fyrir bankahrun? Þ.e er 

auðveldara/erfiðara að fá fólk til vinnu? 

Ekki verið ráðið, óbreytt 

Leitar fyrirtækið eftir aðstoð þegar ráðningar eiga sér stað s.s 

ráðningarskrifstofur? 

Það hefur verið gert að leita til ráðningarskrifstofa... t.d. þegar leitað var eftir 

skrifstofustjóra þá vissi útibússtjóri af manni sem var í sveitarfélaginu og bauð 

honum starfið.  Farið er yfir innsendndar umsóknir...  ef ekki er hægt að nota neitt af 

þeim þá hefur verið farið til ráðningarskrifstofanna, en það er allur gangur á þessu. 

Hefur fyrirtækið þurft að segja upp fólki eftir hrunið? 

Hefur komið til hópuppsagna?  

Ef það hefur komið til uppsagna hvaða leið var notuð? Er sama aðferð notuð 

þegar einstaklingi er sagt upp vs. hópuppsögn? 

Eru virkir trúnaðarmenn innan fyrirtækisins? Ef svo er, voru þeir hafði með í 

ráðum áður en uppsagnir fóru fram? 

Já, það var ekki leitað til þeirra, þeir voru ekki inn í málum þegar uppsagnir voru í 

undirbúningi. 
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Var leitað til stuðningsstofnana, félagasamtaka o.s.frv. til að fá stuðning og 

aðstoð fyrir starfsfólkið í kjölfarið? 

Nei, finnst ekki að ástæða hafi verið til þess. 

Áfallahjálp. Var boðið upp á námskeið. 

Nei, það hefur ekki verið gert... kanski ekki ástæða til þess. 

Hvernig tók fólkið þessum breytingum... bæði starfsmissi eða tekjumissi. 

Misjafnt, hvernig fólk tók því.  Eldri tóku þessu betur.  Aðrir lengi að jafna sig á því 

að vinna ekki allan daginn.  Atvinnuleysi verður til þess að sjálfstraust minnkar og á 

það líka við þó svo að menn missi ekki alfarið vinnuna.  Hvatning var mikil.  En 

það var um tvennt að velja, að láta annan starfsmanninn fara eða minnka 

starfshlutfall fyrir þær báðar (tveir starfsmenn sem þurftu að taka á sig 

starfshlutfalls lækkun).  Eldri í þannig aðstöðu að líklega ekki fengið aðra vinnu.  

Launalækkunin fór misjafnlega í fólk. Tekjuhærri betur eins og skiljanlegt er, eldra 

fólkið tók því betur oftast nær.  Leggur til að sniðugt væri að taka viðtal við 

starfsfólk..... vill meina að mórall hafi ekki skaðast af þessu ferli.  Það skilja allir í 

hvaða stöðu fyrirtækið er. 

Hvað með starfsfólkið sem eftir er, hefur þeim verið veitt einhver aðstoð í 

kjölfar uppsagnana? 

Yfirfærsla á verkum yfir á aðra starfsmenn....  

Nei þess þurfti ekki... ekki róterað.  Verður eitthvað gert í sumar vegna sumarleyfa. 

Starfsmaðurinn sem búinn er að vera styðst er búinn að vera í 1 ½ ár. 

Hefur þú upplifað eitthvað slíkt nokkurn tíma áður.. 

Aldrei... bara botnlaus vinna fram að áramótum á meðan menn voru að gera sér ljóst 

hvernig staðan er.  Ekki óánægðir viðskiptavinir.  Ekki verið með erlend lán og því 

ekki með erfið mál... helst bílalánin.  Ekki verið með ráðgjöf til að vera með 

sparnaðinn sinn inn á verðbréfasjóðum eða skuldabréfasjóðum, heldur að bjóða því 

að vera með þetta inn á verðtryggðum reikningum.  Allt það slæma kom ekki til 

þeirra, nema að Sparisj. Tapaði miklu sjálfur... ekki reiðir kúnnar. 

 

 


